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                                 Додаток  

                                                                                        до рішення Рожищенської міської ради 

                                                                                        від     січня 2022 року № 16/ 

 

Звіт  

міського голови про діяльність виконавчих органів Рожищенської міської ради 

за 2021 рік 

 

Вступ 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено 

щорічний звіт міського голови про свою роботу та про діяльність виконавчих 

органів ради. Все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної 

праці кожного депутата, постійних комісій, виконавчого комітету міської ради, 

сесійної діяльності, роботи виконавчого апарату міської ради, співпраці з 

громадськими організаціями, депутатами Верховної та обласної рад. 
 

Підсумовуючи роботу за минулий 2021 рік, можна сказати, що нам 

вдалося підтримати та забезпечити діяльність комунальних установ, 

структурних підрозділів міської ради та закласти основу для подальшого 

зростання і розвитку громади. 
 

Щиро вдячний усім, хто цікавиться розвитком громади та йде до нас зі 

своїми пропозиціями та ідеями. 

Як міський голова, стараюся побудувати злагоджену роботу виконавчого 

комітету, структурних підрозділів та депутатського корпусу. 

У своїй роботі намагаюся бути чесним та відкритим. Бо саме для нас, 

органу місцевого самоврядування, важливими є не лише результати діяльності, 

а й обізнаність громадськості про роботу місцевої влади, її досягнення та 

основні проблеми, завоювання довіри і підтримки збоку громади для успішного 

виконання своїх функцій. 

 

Хочу нагадати, що Рожищенська територіальна громада – це 6 

старостинських округів, 37 населених пунктів, з центром у м. Рожище, у тому 

числі одне селище та 35 сіл. Площа територіальної громади складає 465,8 кв.км, 

населення – 26619 чол.,  в т.ч. міське – 14650 чол., сільське – 11969 чол. 

 

Пленарна робота Рожищенської міської ради та робота її постійних комісій 

Основною формою та результатом діяльності Рожищенської міської ради 

є пленарні засідання, які скликались відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та затвердженого Регламенту роботи ради. 

За звітний період проведено 12 сесій (13 пленарних засідань) міської ради, з 

них 4 - чергових та 8 - позачергових, прийнято 860 рішень, які спрямовані на 

покращення економічного, соціального, культурного розвитку громади та її 

інфраструктури. 

На сесіях міської ради затверджено 11 звернень депутатів до вищих 
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органів державної влади, підтримано 37 депутатських звернень та запитів щодо 

покращення інфраструктури громади, її економічного, соціального та 

культурного розвитку. 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» в Рожищенській міській раді працює 4 постійних комісії. Відповідно 

до регламенту усі прийняті рішення попередньо обговорювались на засіданнях 

постійних депутатських комісій. 

В цілому, робота комісій проходить продуктивно,  обговорення питань 

відбувалося у конструктивному руслі, рекомендації та проекти рішень 

готуються професійно і відповідально. 

За звітний період було організовано та проведено: 

- 15 засідань постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, 

дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних відносин, 

екології, природокористування, охорони пам'яток та історичного середовища 

(розглянуто 711 питань); 

- 19 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій (розглянуто 164 питань); 

- 12 засідань постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, 

соціального захисту, здоров'я, у справах сім’ї та молоді, регламенту та кадрової 

політики (розглянуто 124 питань); 

- 13 засідань постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства та благоустрою, енергозбереження та транспорту, 

будівництва та архітектури (розглянуто 131 питань). 

 

Робота виконавчого комітету 

У 2021 році проведено 13 засідань виконавчого комітету на яких 

розглянуто 202 питання згідно річного плану засідань виконавчого комітету, а 

також ряду поточних питань, які порушувались у зверненнях фізичних та 

юридичних осіб. Основна частина прийнятих рішень стосувалась: присвоєння 

поштових адрес будинкам, встановлення скоригованих тарифів на 

теплопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів, які 

надаються Підприємством житлово-комунального господарства Рожищенської 

міської ради та КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради, 

погодження щодо подальшого  позбавлення батьківських прав громадян, які не 

займаються вихованням дітей, погодження щодо подальшого усиновлення та 

взяття під опіку  дітей, попередній розгляд та погодження місцевих програм. На 

постійному контролі знаходяться питання виконання бюджету Рожищенської 

територіальної громади, стан сплати податків, які надходять до місцевого 

бюджету.   

У 2021році було проведено 1 засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).                           

Протягом 2021 року здійснювала свою роботу адміністративна комісія 

при виконавчому комітеті Рожищенської міської ради. На розгляд комісії за 

даний період надійшло 54 протоколи про адміністративні правопорушення. За 

результатами розгляду даних адміністративних протоколів на 33 особи 
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накладено штрафи (загальна сума –16 082 грн.), на  21 особу за рішенням 

комісії було накладено стягнення у вигляді попередження. 

 

Робота зі зверненнями громадян, кадрова та інформаційна робота 

Забезпечення діловодства в апараті міської ради, ведення роботи із 

запитами на публічну інформацію, депутатськими зверненнями, листами, 

заявами, оперативно-технічний контроль за строками проходження і виконання 

службових документів, здійснюється загальним відділом Рожищенської міської 

ради. 

За 2021 рік було зареєстровано та передано за призначенням 1788 

документів (у 2020 - 370) вхідної кореспонденції, відправлено оформленої у 

встановленому порядку  службової кореспонденції – 2052 листів (у 2020 - 

1332). 

В Рожищенській міській раді проводиться системна робота із 

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, 

кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень, задоволення законних вимог 

заявників.  

За 2021 рік до міської ради надійшло 2324 (у 2020 - 331) звернення 

громадян, з них – 49 звернень є колективними, на особистому  прийомі  - 153 

звернення. 

У зверненнях порушуються різноманітні питання, однак найбільш 

актуальними є питання земельних відносин - 1918 звернень, з питань житлової 

політики надійшло 54 звернення, з питань соціального захисту – 215 звернень, 

комунального господарства - 44 звернення, транспорту і зв’язку - 7 звернень.  

Також до міської ради надходили звернення про знесення аварійних і 

старих зелених насаджень, які загрожують життю людей, проведення ремонту 

вуличних доріг, виділення матеріальної допомоги на  лікування.  

Всі звернення, які надійшли до міської ради, розглянуті об'єктивно, 

всебічно та вчасно, переважна кількість вирішені позитивно, на інші надані 

ґрунтовні роз’яснення. Головним в цій роботі було намагання допомогти 

кожному заявникові у вирішенні порушеного питання. 

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 підготовлено  розпоряджень: 

 - Особових питань - 338, 

 - Відпустки - 137, 

 - Відрядження - 33, 

 - По діяльності виконавчого комітету міської ради - 46. 

Підготовлено 3 договори з Рожищенським центром зайнятості, прийнято 

та звільнено 13 працівників на громадські роботи, з якими було укладено 

строкові договори.  

Прийнято в штат міської ради 53 працівники, фінансовий відділ міської 

ради 3 працівники, гуманітарний відділ міської ради - 6 посадових осіб. 

Звільнено, у зв’язку з реорганізацією сільських рад, 45 працівників. 

Проведено 8 конкурсів на заміщення вакантних посад згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169. 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України  
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«Про очищення влади»  проведено  люстрацію 8 працівників. 

Згідно з постановами суду, направлень  відділення Луцького районного 

сектору №3 філії ДУ «Центру пробації» відбуло громадські роботи 10 

засуджених.   

Постійна увага приділяється підвищенню професійного рівня посадових 

осіб органу місцевого самоврядування, протягом звітного періоду всі посадові 

особи підвищили свою кваліфікацію. 

Вчасно сформований та затверджений кадровий резерв  на 2021 рік  на 

посади керівників та спеціалістів  міської ради,  всього зараховано 28 особи. 

Щомісячно подаються звіти до Рожищенського військкомату про облікові 

дані військовозобов’язаних. В грудні 2021 року заброньовано 5 працівників та 1 

знято бронювання.  

Складено 19 протоколів комісії із соціального страхування на листки 

непрацездатності. 

В грудні 2021 року проведено атестацію посадових осіб. 
  

Виконання бюджету Рожищенської територіальної громади за 2021 рік 

Одним з найважливіших напрямків роботи міської ради є формування, 

наповнення та виконання бюджету Рожищенської територіальної громади. Це 

завдання було успішно виконано у 2021 році. 

1. Дохідна частина бюджету Рожищенської територіальної громади: 

Формування показників міського бюджету на 2021 рік здійснювалось 

відповідно до правових і методологічних норм, визначених у Бюджетному та 

Податковому кодексах України, Законі України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік». 
За 12 місяців 2021 року до бюджету Рожищенської територіальної громади 

надійшло власних надходжень та прирівнених до них платежів в сумі 110 256,0 

тис. грн., в тому числі : 

- до загального фонду бюджету – 102 030,5 тис. грн.,  

- до спеціального фонду бюджету – 8 225,5 тис. грн.  

Крім того, до загального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів від 

органів державного управління в сумі 128 112,1 тис.грн., а саме:  

- базової дотації в сумі 22 779,6 тис. грн.,  

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 

94 454,1 тис. грн.,  

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

3 498,5 тис. грн., 

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету  в сумі 2 632,0 тис. грн., 

- дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 
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відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 130,4 тис. грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1 474,1 тис.грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 493,9 тис. грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в  сумі 1 429,8 тис. грн., 

- іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 1 219,5 тис.грн. 

Крім того, до спеціального фонду надійшло міжбюджетних трансфертів від 

органів державного управління в сумі 3 239,3 тис.грн., а саме:  

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 

1 363,9 тис. грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  у 

сумі 1 800,0 тис. грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету в сумі 75,4 тис. грн 

 

Відповідно до запланованих видів доходів місцевих бюджетів на 12 

місяців  2021   року, фактично надійшло  : 

До загального фонду  бюджету Рожищенської територіальної громади  

1. Податкові надходження – 99 713,6 тис.грн, або 103,81 % виконання 

- 11010100 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, в 

сумі 56 867,6 тис. грн., або 105,53% виконання; 

- 11010200 - податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими 

агентами, в сумі 1 403,3 тис. грн., або 100,02% виконання ; 

- 11010400 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата, в 

сумі 3 759,2 тис. грн., або 100,17 % виконання; 

- 11010500 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування, в сумі  937,1 тис. грн., або 

102,97 % виконання; 

- 11020200 - податок на прибуток підприємств  комунальної власності  в 

сумі  56,7 тис. грн., або 101,32 % виконання;  
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- 13010100 - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування,  в сумі 

27,2 тис. грн., або 100,83 % виконання; 

- 13010200 - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів         

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  в сумі 727,7 

тис. грн., або 100,10 % виконання ; 

- 13030100 - рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення в сумі 7,5 тис. грн., або 

125,86 % виконання ; 

- 13040100 - рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення в сумі 403,3 тис. грн., або 100,01 % 

виконання; 

-  14021900 - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (пальне) в сумі 721,4 тис. грн., або 102,03 % виконання;  

- 14031900 - акцизний податок з ввезених  на митну територію України 

підакцизних товарів (пальне) в сумі 2 450,9 тис. грн., або 102,29 % виконання;  

- 14040000 - акцизний податок з реалізації суб‘єктами господарювання  

роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 1 909,4 тис. грн., або 104,34 % 

виконання;  

-  18010200 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними  особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, 

в сумі 411,4 тис. грн,, або 102,84 % виконання;  

-  18010300 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними  особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості, в сумі 278,0 тис. грн,, або 100,01 % виконання;  

- 18010400 - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості, в сумі 1 006,9 тис. грн,, або 102,02 % виконання;  

- 18010500 - земельний податок з юридичних осіб в сумі 5 880,7 тис. грн,, 

або 101,48 % виконання; 

- 18010600 - орендна плата за землю з юридичних осіб 5 332,8 тис. грн., 

або 105,29 % виконання; 

- 18010700 - земельний податок з фізичних осіб в сумі 1 225,0 тис. грн,, 

або 100,89 % виконання ; 

- 18010900 - орендна плата за землю з фізичних осіб в сумі 850,1 тис. грн,, 

або 105,09 % виконання ; 

- 18011100 – транспортний податок з юридичних осіб в сумі 8,3 тис. грн., 

або 100,40  % виконання; 

- 18050300 - єдиний податок з юридичних осіб в сумі 1 103,9 тис. грн,, або 

100,36 % виконання ; 

- 18050400 - єдиний податок з фізичних осіб в сумі 13 458,5 тис. грн,, або 

100,44 % виконання; 

- 18050500 – єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
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податковий (звітний рік) дорівнює або перевищує 75 відсотків в сумі 889,8 тис. 

грн., або 100,09 % виконання;   

2. Неподаткові надходження – 2 316,9 тис. грн,, або 101,9 % виконання: 

-  21010300 - частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету, в сумі 1,3 тис. грн,, або 101,08 % виконання : 

-  21081100 - адміністративні штрафи та інші санкції в сумі 42,4 тис. грн., 

або 105,25 % виконання; 

- 21081500 - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів в сумі 138,3 тис. грн., або 100,00 % виконання ; 

- 21081700 – плата за встановлення земельного сервітуту в сумі  5,8 тис. 

грн., або 192,72 % виконання ; 

- 22010300 -  адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в сумі  60,9 тис. грн., 

або 110,42 % виконання; 

-  22012500 - лата за надання інших адміністративних послуг в сумі 909,5 

тис. грн., або 101,09 % виконання; 

- 22012600 – адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень в сумі  952,1 тис. грн., або 100,28 % 

виконання; 

- 22080400 – надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, в сумі 

15,2 тис. грн., понадпланові надходження; 

- 22090100 - державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування, в сумі 57,8 тис. грн., або 101,90 % виконання; 

- 22090400 – державне мито, пов’язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України, в сумі 23,2 

тис. грн., або 110,49 % виконання; 

- 22130000 – орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди Радою міністрів АРК, обласними, районними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 

місцевими радами, в сумі  5,8 тис. грн., або 103,62 % виконання; 

- 24060300 - інші надходження в сумі 33,7 тис. грн., або 103,90 % 

виконання; 

- 24062200 – кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані 

у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без 

спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового 

покриву тощо та за рахунок неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок, в сумі 70,7 тис.грн,, або 100,13% 

виконання. 

3.  Офіційні трансферти від органів державного управління   - 128 112,1 
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тис. грн., або 99,93 % виконання. 

Отже, дохідна частина загального фонду  бюджету територіальної 

громади по власних надходженнях та прирівняних до них платежах виконана 

103,77 відсотка, а дохідна частина загального фонду з врахуванням 

міжбюджетних трансфертів  виконана на 101,59  відсотка. 

 

Дохідна частина спеціального фонду бюджету Рожищенської 

територіальної громади за 12 місяців 2021 року по власних надходженнях  

виконана на 102,59 відсотка, надійшло коштів  в  сумі 8 225,5 тис. грн., у тому 

числі  

1. Податкові надходження – 56,0 тис.грн., або 101,40 % виконання: 

           - 19010100 - екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю), у 

сумі  53,2 тис. грн., або 100,20 % виконання ; 

          - 19010200 – надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об’єкти у сумі 1,2 тис. грн., понадпланові надходження; 

           - 19010300 – надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини, у сумі  1,5  тис. грн., або 72,46 % виконання. 

2. Неподаткові надходження – 7 709,6 тис. грн., або  100,46 % виконання: 

- 21110000 – надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 14,7 тис. 

грн., понадпланові надходження; 

- 24062100 – грошові стягнення за шкоду, заподіяну за порушення 

законодавства про охорону навколишнього середовища, у сумі 20,1 тис. грн., 

понадпланові надходження; 

- 25010100 - плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю, у сумі 3 157,6 тис. грн., або 99,77 % виконання; 

-  25010300 – плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», у сумі  217,9 тис. грн., або 109,06 % виконання; 

- 25020100 – благодійні внески, гранти та дарунки у сумі 3 259,1 тис. грн., 

або 100,00 % виконання; 

- 25020200 - надходження, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів, у сумі 1 040,1 

тис. грн., або 100,00 % виконання . 

3. Доходи від операцій з капіталом  у сумі 460,0 тис. грн., або 199,99 % 

виконання, в тому числі: 

-   33010100 – кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності та земельних ділянок, які  знаходяться  на території 

Автономної Республіки Крим, у сумі 359,4 тис. грн., або 276,47 % виконання; 
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- 33010400 - кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та 

комунальної власності з розстроченням платежу у сумі 100,6 тис. грн., або 100,6 

% виконання. 

4.  Офіційні трансферти від органів державного управління   - 3 239,3 тис. 

грн., або 99,55 % виконання. 

 

Отже, дохідна частина спеціального фонду бюджету територіальної 

громади по власних надходженнях та прирівняних до них платежах виконана на 

102,59  відсотка, а дохідна частина спеціального  фонду з врахуванням 

міжбюджетних трансфертів  виконана на 101,71  відсотка. 

 

2. Видаткова частина бюджету Рожищенської територіальної 

громади по загальному фонду за 12 місяців  2021 року виконана на 

98,27 %, освоєно   224 008,5 тис.грн.  

  

Профінансовано через головних розпорядників бюджетних коштів : 

Рожищенська міська рада – 52 462,2 тис.грн., або 99,34 % виконання, 

з них : 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 17 499,6 тис. грн., або 99,83 

% виконання; 

Інша діяльність у сфері державного управління ( КУ «Трудовий архів 

Рожищенської міської ради») -  307,2 тис. грн., або 100,00 % виконання; 

Надання дошкільної освіти – 10 470,3 тис. грн., або 100,00 % виконання;  

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 2 897,2 тис. 

грн., або 98,25 % виконання; 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги, – 2 427,6 тис. грн., або 98,15 % 

виконання; 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я – 34,4 тис. грн., або 

98,36 % виконання; 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті - 24,3 тис. грн., або 99,64 % виконання; 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю – 7 098,4 тис. грн., або 99,56 % виконання ;  

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 898,9 

тис. грн., або 96,67 % виконання ; 

Організація громадських робіт – 169,3 тис. грн., або 99,92 % виконання ; 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 677,1 

тис. грн., або 99,95 % виконання; 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 141,7 тис. грн., або 99,98 % 

виконання; 
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Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання 

теплової енергії – 361,7 тис. грн., або 100,00 % виконання; 

Забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства – 

754,6 тис. грн., або 99,36 % виконання; 

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального 

господарства – 11,0 тис. грн., або 99,96 % виконання ; 

Здійснення заходів із землеустрою – 28,7 тис.грн., або 34,60 % виконання; 

Організація благоустрою населених пунктів – 6 498,8 тис. грн., або 99,01 % 

виконання; 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету – 645,2  тис. грн., або 99,38 % виконання;  

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю, – 842,4 тис. грн., або 

99,93 % виконання; 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони – 598,5 тис. грн., або 

95,87 % виконання: 

Громадський порядок і безпека – 25,1 тис. грн., або 95,06 % виконання; 

Фінансова підтримка засобів масової інформації – 50,0 тис. грн., або 100,00 

% виконання.   

 

Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 167 709,1 тис. грн., 

або 98,17 % виконання, з них : 

       Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві),селищах, селах, територіальних громадах – 3 622,6 тис. грн., або 99,99 % 

виконання; 

Надання дошкільної освіти – 21 830,8 тис. грн., або 99,71 % виконання ;  

       Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(за рахунок коштів місцевого бюджету) – 27 163,9 тис. грн., або 99,84 % 

виконання;  

       Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(освітня субвенція) – 91 507,5 тис. грн., або 96,88 % виконання;  

      Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи  з дітьми – 4 648,3 тис. грн., або 99,99 % виконання; 

       Надання спеціальної освіти мистецькими школами – 4 196,4 тис. грн., або 

99,84 % виконання ;  

       Методичне забезпечення діяльності закладів освіти – 513,5 тис. грн., або 

100,00 % виконання; 

Інші  програми та заходи у сфері освіти – 43,3 тис. грн., або 92,28 % 

виконання; 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів – 34,9 тис. грн., або 99,75 % виконання; 

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

освітньої субвенції – 1 474,0 тис. грн., або 98,97 % виконання; 

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 170,8 тис. грн., або 99,57 



 11 

% виконання;   

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 795,2 тис.  грн., або 

95,39 % виконання; 

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 371,5 тис. грн., або 99,73 % виконання; 

Інші заходи та заклади молодіжної політики – 12,0 тис. грн., або 100,00 % 

виконання; 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,що 

здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 119,9 тис. грн., або 100,00 % 

виконання; 

Забезпечення діяльності бібліотек – 3 896,1 тис. грн., або 100,00 % 

виконання; 

Забезпечення діяльності музеїв і виставок – 198,2 тис. грн., або 100,00 % 

виконання; 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 4 909,2 тис. грн., або 100,00 % виконання; 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 2 006,0 тис. грн., або 100,00 % виконання ; 

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення 

регіону – 194,9 тис. грн., або 99,99 % виконання . 

 

Фінансовий відділ Рожищенської міської ради – 3 837,1 тис.грн., або 88,98 % 

виконання, з них : 

        Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах – 1 159,7 тис. грн., або 99,97 % 

виконання;  

         Субвенція з місцевого бюджету на здійснення  заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 1 128,3 тис. грн, або 80,60 % виконання; 

         Субвенція з місцевого бюджету на здійснення  заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду, – 43,5 тис.грн, або 100,0% виконання; 

       Інші субвенції з місцевого бюджету  - 1 384, 5 тис. грн., або 99,75 % 

виконання; 

       Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку – 121,0 тис. грн., або 100,0 % 

виконання.         

 

По видатковій частині спеціального фонду бюджету громади за 12 
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місяців 2021 року  освоєно 16 113,4 тис.грн.  

 

Профінансовано за джерелами фінансування такі галузі: 

1, За рахунок надходжень від плати за послуги бюджетних установ через 

головних розпорядників бюджетних коштів : 

Рожищенська міська рада – 760,8 тис.грн., з них : 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад – 38,1 тис. грн.; 

Надання дошкільної освіти – 698,0 тис. грн.; 

 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю, – 4,4 тис. грн.;  

Організація благоустрою населених пунктів – 20,3 тис.грн. 

Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 2 969,5  тис.грн., з 

них: 

Надання дошкільної освіти – 912,9 тис. грн.; 

        Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(за рахунок коштів місцевого бюджету) – 1 806,6 тис. грн.;  

        Надання спеціальної освіти мистецькими школами – 211,4 тис. грн.;  

Забезпечення діяльності бібліотек – 3,4 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 34,9 тис. грн.; 

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл – 0,3 тис. грн. 

 

2, За рахунок надходжень, як інші джерела власних надходжень через 

головних розпорядників бюджетних коштів : 

Рожищенська міська рада – 289,7 тис.грн., з них : 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю, – 269,0 тис. грн.;  

Організація благоустрою населених пунктів – 20,7 тис.грн. 

 

Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 3 969,2  тис.грн., з 

них: 

Надання дошкільної освіти – 59,3 тис. грн.; 

        Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(за рахунок коштів місцевого бюджету) – 3 815,9 тис. грн.;  

        Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи  з дітьми – 5,9 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності бібліотек – 87,5 тис. грн.; 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів – 0,6 тис. грн. 
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2, За рахунок надходжень інших коштів спеціального фонду через 

головних розпорядників бюджетних коштів : 

Рожищенська міська рада – 4 935,1 тис. грн., або 95,99 % виконання, з 

них : 

Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню – 268,7 тис. 

грн., або 97,66 % виконання( придбання насосного агрегату – 37,2 тис. грн., 

транскутанного детектора жовтяниці (білірубінометра) – 31,5 тис. грн., 

портативного приладу отоакустичної емісії – 166,5 тис.грн., придбання тестів – 

33,5 тис. грн.); 

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги, – 41,8 тис. грн., або 83,72 % виконання 

(придбання тестів – 33,5 тис. грн.); 

Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів  щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 2098,5 тис.грн., або 

99,93 % виконання (придбання лапароскопічної стійки для КП «Рожищенська 

багатопрофільна лікарня» - 1 898,5 тис.грн., придбання комп’ютерної техніки 

для відділу ЦНАП – 199,8 тис.грн.); 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету – 175,2 тис. грн., або 58,41 % виконання 

(співфінансування капітального ремонту тротуарів по вулиці Грушевського в м. 

Рожище – 94,5 тис. грн., капітальний ремонт тротуарів по вулиці Драгоманова – 

47,9 тис.грн., реконструкція вуличного освітлення по вулицях Першотравнева, 

Молодіжна, Миру  в с. Мильськ – 17,6 тис.грн., реконструкція вуличного 

освітлення по вулицях Першотравнева, Кільцева – 15,1 тис. грн.); 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок субвенції з державного  бюджету – 1 800,0 тис. грн., або 100,00 % 

виконання (капітальний ремонт  тротуарів по вулиці Грушевського в м. 

Рожище); 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання   – 327,2  тис. 

грн., або 98,10 % виконання ( КП «Дубищенське ЖКГ» - 102,0 тис. грн.; КП 

«Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» - 48,0 тис. грн., КП 

«ПЖКГ Рожищенської міської ради» - 177,2 тис. грн.); 

Інші заходи громадського порядку та безпеки – 23,6 тис. грн., або 100,00 % 

виконання (придбання камери відео спостереження); 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 199,9 тис. грн., або 

100,00 % виконання (поточний ремонт полів фільтрації).; 

 

            Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради – 3 189,2 тис. грн., 

або 98,95 % виконання з них : 

Надання дошкільної освіти – 76,8 тис. грн., або 100,00 % виконання 

(придбання пральної машини для ЗДО «Калинонька смт. Дубище – 9,5 тис. грн., 

придбання твердопаливного котла для ЗДО «Сонечко» с. Рудка-Козинська – 

67,3 тис.грн.); 

        Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти    

– 388,1 тис. грн., або 100,00 % виконання (придбання холодильника для КЗЗСО 
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«Носачевичівська гімназія» - 10,0 тис. грн., співфінансування придбання 

електричної сковороди КОЗ ЗСО «Рожищенський ліцей №3» - 3,9 тис. грн., 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт спортивної 

зали КЗ ЗСО «Рожищенський ліцей №4» - 35,1 тис. грн., виготовлення 

проектно-кошторисної документації на капремонт котельні КЗ ЗСО 

«Рожищенський ліцей №4» – 36,0 тис. грн., капремонт металевої труби для 

відводу димових газів котельні КЗ ЗСО «Духченська гімназія» - 188,1 тис.грн.,  

придбання телевізора  КЗ ЗСО «Рожищенський ліцей №4» - 12,0 тис. грн., 

капремонт димової труби котельні КЗ ЗСО «Луківська початкова школа» - 

103,0 тис.грн.); 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове 

призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередньому 

бюджетному періоді)    – 25,1 тис. грн., або 100,00 % виконання (придбання 

електричної сковороди КОЗ ЗСО «Рожищенський ліцей №3» - 25,1 тис. грн.); 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 

(за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, крім залишку коштів, що  

мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у 

попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для 

забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти)    – 148,0 тис. грн, або 98,66 % виконання (придбання комп’ютерної 

техніки);        

       Надання спеціальної освіти мистецькими школами – 16,0 тис. грн.,  або 

100,00 % виконання (придбання цифрового піаніно);    

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 70,5 тис. грн., або 100,00  

% виконання (співфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання для 

учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до 

Концепції «Нова українська школа» - 18,5 тис. грн., співфінансування 

придбання комп’ютерного обладнання для початкових класів – 52,0 тис. грн.);  

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 634,6 тис. грн., або 

100,00 % виконання (для закупівлі засобів навчання та обладнання для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до 

Концепції «Нова українська школа» - 166,4 тис. грн., для придбання 

комп’ютерного обладнання для початкових класів – 468,2 тис. грн.); 

 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної  підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 153,6 тис. грн., або 92,37 % виконання (для придбання засобів 

корекції); 

Забезпечення діяльності бібліотек – 20,0 тис. грн., або 100,00 % виконання 

(для придбання художньої літератури на поповнення бібліотечного фонду);   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
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юнацьких спортивних шкіл – 11,8 тис. грн., або 100,00 % виконання (проектно-

кошторисна документація на реконструкцію бігових доріжок Рожищенської 

дитячо-юнацької спортивної школи»); 

Будівництво освітніх установ та закладів – 280,7 тис. грн., або 93,56 % 

виконання (співфінансування капремонту покрівлі КЗ ЗСО «Рожищенський 

ліцей №2»); 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів  щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 363,9 тис. грн., або 

100,00 % виконання (капремонт покрівлі КЗ ЗСО «Рожищенський ліцей №2»). 

 

Проектна діяльність 

Для вирішення проблем територіальної громади Рожищенською міською 

радою залучаються не лише бюджетні чи громадські кошти, а й позабюджетні 

ресурси, шляхом участі у різноманітних міжнародних грантових програмах.  

У 2021 році громадою розпочато реалізацію проєктів у співпраці з 

міжнародними партнерами. 

Зокрема, у січні минулого року Рожищенська міська рада в особі 

Рожищенського міського голови пройшла конкурсний відбір для участі у 

навчальній програмі “Кроки для керівників -2021”, яку реалізовувала 

Програма ЄС «U-LEAD з Європою» задля подальшого успішного впровадження 

реформи децентралізації в Україні.   

Кроки для керівників — це системний та якісний 

підхід до формування знань і навичок у ключових 

напрямках роботи влади громади. Протягом березня 

– квітня 2021 року міський голова мав змогу 

отримати знання та практичні навички за 12-ма 

темами, згрупованими у три кластери, а саме:  

становлення ефективної та спроможної ОТГ; 

надання високоякісних муніципальних послуг; 

сприяння сталому місцевому розвитку. 

 

 У червні 2021 року розпочалася реалізація у 

Рожищенській громаді проєкту 

«Запровадження якісної комунікації та 

взаємодії влади та громади для успішної 

реалізації реформ» за підтримки програми 

«Демократична практика» Міжнародного 

фонду «Відродження». Метою даного 

проєкту є сприяння вирішенню 

наявних та попередженню нових 

конфліктів у територіальній громаді, 

що виникають при реалізації освітньої 
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реформи через забезпечення активного залучення населення, запровадження 

практик публічної дискусії, популяризацію інструментів громадської участі та 

медіацію. Проект впроваджується із червня 2021 року по березень 2022 року та 

передбачає ряд заходів. Зокрема, участь представників громади у дводенному 

тренінгу «Основи медіації, побудови та ведення діалогів; створення та 

діяльність робочої групи для розробки Плану розвитку системи освіти у 2022-

2025 роках; супровід робочої групи експертами щодо розробки сприятливої 

локальної нормативно-правової бази, яка забезпечуватиме доступні правові 

процедури громадської участі та впливу на процеси формування місцевої 

політики; проведення навчального семінару для депутатів та посадових осіб 

міської ради на тему «Взаємодія з населенням як основа сталого розвитку 

громади та якісної реалізації реформ. Форми та інструменти залучення 

мешканців у процеси прийняття рішень»; проведення для мешканців громади 

навчальних заходів на тему «Як захистити інтереси периферії перед владою 

через створення ОСН та використання інших інструментів місцевої демократії» 

та інші.  

 Великим успіхом  у проєктній 

діяльності у 2021 році є те, що 

Рожищенську громаду відібрано для 

участі у Проєкті USAID 

«Підвищення ефективності роботи і 

підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА»). 

На Волині серед тридцяти 

претендентів відбір пройшли 10 громад, серед яких Рожищенська громада 

перша у списку.  

ПРОЄКТ USAID «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ І 

ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

(«ГОВЕРЛА») має намір сприяти Уряду України у просуванні та здійсненні  

реформи децентралізації шляхом підтримки 

органів місцевого самоврядування, які повинні 

стати більш спроможними, підзвітними перед 

громадянами та такими, які здатні ефективно 

надавати послуги.  

ТРИ ЦІЛІ ПРОЄКТУ «ГОВЕРЛА» 

Ціль 1: Забезпечення дедалі більшої 

інституціоналізації та ефективності системи 

місцевого самоврядування в Україні. 

Ціль 2: Сприяння більш самодостатньому 

регіональному управлінню. 

Ціль 3: Створення механізмів, що допоможуть громадянам відігравати дедалі 

більшу роль у місцевому самоврядуванні. 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

- Сформована ефективна правова основа для здійснення децентралізації, 

включаючи секторальну та фіскальну.  
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- Територіальні громади, які здатні реалізовувати нові повноваження, 

включаючи управління персоналом, адміністрування і фінансову прозорість. 

- Покращена якість послуг. 

- Побудована система, яка забезпечує належне фінансування регіональних 

органів влади (області, району та територіральних громад). 

- Зміцнені інструменти місцевого економічного розвитку. 

- Побудована більш ефективна співпраця органів влади різних рівнів. 

- Підвищена обізнаність й участь громадян у бюджетуванні, плануванні та 

прийнятті рішень щодо надання послуг в громадах. 

 27 вересня 2021 року в м. Києві відбулося 

урочисте відкриття масштабного проєкту 

USAID «ГОВЕРЛА»,  в якому взяли участь 

представники Рожищенської громади, а 16 

листопада минулого року Рожищенський 

міський голова Вячеслав Поліщук підписав 

Угоду про наміри між Рожищенською міською 

територіальною громадою та DAI GLOBAL LLC 

щодо Проєкту USAID «Підвищення 

ефективності роботи і підзвітності органів 

місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»). 

Першим кроком співпраці між Рожищенською громадою та Проєктом 

«ГОВЕРЛА» стане підтримка ініціатив громади у покращенні якості місцевих 

публічних послуг та наданні менторської 

допомоги при розробленні  Стратегії 

розвитку громади і планування територій. 

Рожищенською міською радою вже подані 

дві проєктні пропозиції в рамках ініціативи 

швидке покращення публічних послуг. 

Перша пропозиція – це проєкт 

«Рожищенська музична школа звучатиме 

по-новому» (покращення якості надання послуг жителям територіальної 

громади  шляхом придбання нового обладнання (музичних інструментів та 

комп’ютерного обладнання) у комунальний заклад «Рожищенська музична 

школа»; бюджет проєкту- 553897 грн.: з них Проєкт «ГОВЕРЛА» - 455577грн., 

місцевий бюджет - 98320 грн.). Друга пропозиція – проєкт «SMART LIBRARY» 

(покращення надання бібліотечних послуг шляхом придбання обладнання та 

матеріалів для філії комунальної установи «Публічна бібліотека» 

Рожищенської міської ради (дитяча бібліотека) з метою трансформації 

бібліотеки в сучасний, комфортний, технічно-обладнаний інформаційний та 

комунікативний простір для мешканців   Рожищенської громади; бюджет 

проєкту- 541272 грн.: з них Проєкт «ГОВЕРЛА» - 437076 грн., місцевий 

бюджет – 104196  грн.). Наразі вищезазначені проектні пропозиції 

погоджуються Проєктом «ГОВЕРЛА». 
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З метою  посилення спроможності 

молодіжного простору у громаді 

надавати якісні послуги для молоді та 

розбудовувати сприятливе середовище 

для розвитку громадського активізму, 

підвищення соціальної згуртованості, 

просування толерантності та 

інклюзивності Рожищенська міська 

рада спільно із громадською організацією «Молодіжний Форпост» у жовтні 

2021 року подала заявку на участь у проєкті «МолодьТуТ: створи простір 

молодіжних перспектив у своїй громаді» (можливість залучити 50 тис. 

доларів для створення та облаштування 

молодіжного простору).  

У листопаді минулого року відбулася 

співбесіда щодо розвитку молодіжної 

політики та за її результатами 

Рожищенська громада пройшла у третій 

етап конкурсу, а саме: в грудні було  

здійснено візит до м. Рожище 

представників архітектурної компанії  з 

метою оцінки пропонованого приміщення 

(приміщення РД «Просвіта») на відповідність до вимог участі в програмі. За 

результатами оцінки приміщень буде визначено фіналістів. Остаточне 

рішення за конкурсом буде прийняте у січні 2022 року.  

   

У вересні  минулого року Рожищенську територіальну громаду на конкурсних 

засадах  було відібрано для участі  у навчанні в межах ініціативи «Громада, 

дружня до бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах». Ініціативу 

реалізовує Клуб Ділових Людей Україна за підтримки програми «U-LEAD з 

Європою». Навчальна програма розроблена спільно експертами та практиками 

із управління бізнесом та місцевого економічного розвитку і складатиметься з 

двох етапів, які відбудуться протягом 2021-2022 років. На першому етапі, що 

тривав впродовж жовтня-грудня 2021 року, спеціалісти Рожищенської міської 

ради мали можливість долучитися до серії з трьох практичних семінарів, на 

яких будуть розглянуті питання взаємодії громади з локальним бізнесом, а 

також інструменти підтримки бізнесу та залучення інвестицій на місцевому 

рівні. 

Після успішного проходження І етапу 

навчальної програми, Рожищенська 

міська рада подала заявку для участі у 

ІІ етапі, під час якого для 24 громад 

буде надано 4-місячний 

консультаційний супровід у 

впровадженні одного із трьох 
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продуктів сприяння бізнесу в громаді:  

1. Розробка плану системної комунікації громади із бізнесом. Супровід громади 

у реалізації активностей. 

2. Розробка програми підтримки підприємництва в громаді. Супровід громади у 

реалізації інструментів підтримки бізнесу. 

3. Розробка плану активностей громади із залучення інвестицій, в т.ч. розробка 

інвестиційного паспорту. Супровід громади у реалізації активностей. 

Поряд з успішною практикою відбору Рожищенської громади для участі  у 

міжнародних проєктах, Рожищенською міською радою було підготовлені 

проєктні пропозиції, які, на жаль, не були відібрані грантодавцями. Зокрема, 

проєкт «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах 

України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє», метою 

якого було  за допомогою креативних фахівців  розробити унікальний 

маркований туристичний квестовий маршрут громади; проєкт «Освітній 

простір – яскраво, сучасно, активно!» , ціллю якого було створення у коридорах  

комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Переспівський 

ліцей»  Рожищенської міської ради інтерактивного простору для спілкування, 

емоційного розвантаження, творчості, організація спільного відпочинку в 

рамках навчального процесу, позашкілля та інших ініціатив; проектні заявки 

громади щодо участі у проекті «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту 

в Україні на місцевому рівні» та для  участі у програмі підтримки громад у 

розвитку велоінфраструктури у рамках Програми «U-LEAD з Європою». 

Крім того, важливим напрямком роботи 

Рожищенської міської ради є розроблення 

проєкту  Стратегії розвитку територіальної 

громади до 2027 року, оскільки даний 

документ  є підставою для підготовки заявок 

на залучення зовнішнього фінансування.  

Робоча група створена розпорядженням 

Рожищенського міського голови             від 

07 червня 2021 року № 118 рв «Про 

затвердження Положення та персональний 

склад робочої групи із розробки 

Стратегії розвитку Рожищенської 

територіальної громади». Відбулося 

одне засідання робочої групи, під час 

якого члени робочої групи узгодили всі 

етапи розробки стратегічного 

планування і визначили терміни їх 

виконання. Першим кроком до 

напрацювань нового документу було 

проведення соціологічного 

опитування серед жителів Рожищенської територіальної громади з метою 

отримання загальної інформації про стан соціально-економічного розвитку 

громади. Наступні кроки відбудуться цього року за участю експертів Проєкту 
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USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого 

самоврядування» («ГОВЕРЛА»). 

 

Надання адміністративних послуг 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності міської ради є надання 

якісних адміністративних послуг. З цією метою створено та успішно працює 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» міської ради, де створено  

належні умови прийому громадян, забезпечено своєчасний та якісний розгляд 

заяв та оперативне вирішення порушених питань. 

Відповідно до переліку адміністративних послуг відділом ЦНАП 

надається 273 адміністративні послуги.  

Станом на 01.01.2022 року надано 25809 адміністративних послуг, а саме: 

 Послуги у сфері  реєстрації статутів, юридичних осіб, громадських 

формувань та фізичних осіб-підприємців- 585 

 Послуги у сфері реєстрації нерухомості- 10 935 

 Послуги у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб- 2901  

 Послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану- 11  

 Паспортні послуги- 63 адмінпослуги 

 Надання відомостей з Державного земельного кадастру- 2360 

 Послуги соціального характеру- 4900 

 Послуги у сфері містобудування- 16 

 Послуги у сфері комунальних підприємств та установ- 239  

 Видача довідок  3584  

про зареєстрованих в житловому приміщенні осіб 

про наявність земельної ділянки 

для оформлення спадщини після померлого та інш. 

 Надання відомостей з Реєстру територіальної громади на вимогу 

суду, прокуратури та інших державних установ - 215  

Між Рожищенською міською радою укладено меморандуми  про 

співпрацю із Головним управлінням Держгеокадастру у Волинської області, 

Управлінням соціального захисту Волинської ОДА, Західним міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції, Головним управлінням Державної 

міграційної служби, Комунальним підприємством «Волинське обласне БТІ», 

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області, 

Державною інспекцією архітектури та містобудування України про надання 

послуг через відділ ЦНАП Рожищенської міської ради. 

Послуги  у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації ФОП, 

юридичних  осіб, видача відомостей з Державного земельного кадастру, 

реєстрації земельних ділянок, реєстрації актів цивільного стану, реєстрації 

місця проживання, послуги ДІАМ,  надаються через відповідні Державні 

реєстри та системи, до яких підключений ЦНАП.  

Протягом 2021 року стандарти якості надання адміністративних послуг 

регулярно переглядалися та покращувалися, а саме скорочувалися строки 

отримання результату найзатребуваніших послуг: витяги з ДЗК надавалися 

протягом 10-ти робочих днів, а оскільки відділ ЦНАП Рожищенської міської 
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ради (перший у Волинській області) отримав доступ до Державного земельного 

кадастру дана послуга стала миттєва. Послуги з державної реєстрації актів 

цивільного стану доповнило комплексне надання адміністративних послуг за 

моделлю “Життєва ситуація”, наприклад, при народженні дитини – одночасно 

призначаються і відповідні види державної допомоги, можуть додаватися 

послуги щодо статусу багатодітних сімей  та реєстрації місця проживання. 

При реєстрації смерті- видача довідки на отримання недоотриманої 

пенсіїі, довідки до нотаріуса та зняття з реєстрації померлого, адміністратор 

скеровує  та порадить наступні кроки, які варто зробити у цій складній ситуації. 

Крім того, в приміщенні ЦНАПу надаються супутні послуги, а саме 

розміщений термінал самообслуговування  для проплати адмінзбору, також 

укомплектоване комп’ютером місце для відвідувачів із вільним доступом до 

WI-FI та виведеним на екран застусунком ДІЯ, адміністратори ЦНАПу 

допомагають відвідувачам згенерувати COVID-сертифікат та надати послугу 

проекту Е-підтримка. 

За реєстрацію нерухомого майна, юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців  за 2021 рік стягнуто 970 461 грн. та надання витягів з ДЗК, 

інформаційних довідок з Реєстру нерухомого майна та інших адміністративних 

послуг -  952 147 грн., всього до місцевого місцевого бюджету протягом 2021 

року надійшло 1 922 608 грн. 

Для комфортного функціонування ЦНАПу за кошти місцевого бюджету 

придбано столи з перегородками та інформаційні стенди, а також за кошти 

соцеконому відділ ЦНАП повністю забезпечено комп'ютерним обладнанням. 

 

Правова робота 

Правове забезпечення Рожищенської міської ради здійснюється 

юридичним відділом міської ради. Впродовж 2021 року відділом 

організовувалась правова робота, спрямована на правильне застосування, 

неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, 

інших нормативних актів міською радою та її працівниками під час виконання 

покладених на них завдань та функціональних обов’язків. 

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

відділом постійно надавалася безоплатна первинна правова допомога, а саме 

працівниками відділу проводилась робота із надання громадянам консультацій  

з правових питань за їх усними та письмовими зверненнями, а також 

розглядалися звернення установ, підприємств та організацій.  

Протягом 2021 року юридичним відділом  опрацьовано 138 документів, 

які надійшли від судів різних інстанцій. Здійснювалася підготовка клопотань, 

пояснень, заяв, відзивів та ін. процесуальних документів для розгляду у судах, а 

також представництво інтересів Рожищенської міської ради в судових справах. 

Матеріали кожної судової справи ретельно аналізуються, вивчаються правові 

позиції суду та сторін у справі. Відділом також велася претензійна робота – 

направлено 2 претензії боржникам з вимогою погасити заборгованість по 

орендній платі за договорами оренди землі. 

Відділом організовувалась робота, пов’язана з укладенням договорів. У 
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2021 році розроблено 71 проєкт договору (угоди) стороною у яких є 

Рожищенська міська рада, з них: 

- 38 договорів оренди землі та угод про внесення змін до них; 

- 15 договорів про відшкодування витрат за надання комунальних послуг 

; 

- 14 цивільно-правових угод; 

- 3 угоди про внесення змін до контрактів; 

- 1 договір найму житлового будинку для функціонування дитячого 

будинку сімейного типу. 

Окрім того, протягом 2021 року укладалася значна кількість додаткових 

угод до договорів (внесення змін, розірвання, поновлення). 

Юридичного відділ міської ради відповідальний за організацію та 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом 

України «Про публічні закупівлі». У 2021 році уповноваженою особою відділу 

здійснювався вибір процедури закупівлі, проведено 19 процедур 

закупівель/спрощених закупівель, забезпечено оприлюднення в електронній 

системі закупівель 1184 звіти про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель. 

Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», іншими 

законодавчими та нормативно – правовими актами антикорупційного 

характеру, Рожищенською міською радою протягом звітного періоду 

організовано роботу щодо надання методичних роз’яснень з питань 

застосування антикорупційного законодавства депутатам міської ради, 

посадовим особам місцевого самоврядування.  

Консультативна допомога стосувалась питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, заповнення та подання електронних 

декларацій, виготовлення електронних цифрових підписів для забезпечення 

доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

Мобілізаційна робота, військовий облік та цивільний захист 

Мобілізаційна робота, військовий облік та цивільний захист на території 

громади проводиться відповідно до Конституції України, законів України "Про 

місцеве самоврядування в України", "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", "Про оборону України", "Про Загальнодержавну цільову 

програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки", вимог Кодексу 

цивільного захисту України. 

Відділ з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту  військового 

обліку та охорони праці міської ради постійно співпрацює з другим відділом 

Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки. Протягом 2021 року виконано ряд розпоряджень та доручень щодо 

призову на строкову військову службу у 2021 році, оповіщення 

військовозобовязаних про виклик до РТЦК та СП,  проходження медичних 

оглядів, проведення навчальних зборів, підготовку  і  проведення приписки  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n736
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громадян  2005 року народження  до  призовної дільниці. 

Відпрацьовано та уточнено документи мобілізаційного плану  суб’єктів 

господарювання громади, яким доведено мобілізаційне завдання. Згідно з 

отриманими дорученнями проведено роботу щодо укладення 34 договорів 

(контрактів) з виконавцями мобілізаційних завдань. 

Створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. Протягом 2021 року проведено 11 засідань комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких 

розглянуто ряд питань та принято відповідні рішення. 

Організовано роботу щодо виконання протокольних рішень регіональної, 

обласної та районної   комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.   Розроблено детальний Аналіз небезпек, що можуть 

виникнути на території Рожищенської територіальної громади. 

Спільно з представниками Луцького районного управління головного 

управління ДСНС України у Волинській області  проведено перевірку стану 

готовності 4 захисних споруд на території Рожищенської громади. 

 

Гуманітарна сфера 

Робота гуманітарного відділу Рожищенської міської ради в галузі освіти, 

культури, молодіжної політики та спорту спрямована на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» 

«Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», 

Указів Президента України, інших нормативно-правових документів й 

організовувалася у відповідності з перспективними і поточними планами. 

На сьогодні освіта Рожищенської громади характеризується  стабільними 

кількісними і якісними показниками. Усі її ланки в цілому забезпечують 

потреби населення в отриманні освітніх послуг.  

Рішенням сесії Рожищенської міської ради від 26 березня 2021 року № 

6/31 «Про передачу закладів дошкільної освіти в оперативне управління 

гуманітарного відділу Рожищенської міської ради Луцького району Волинської 

області» передано з 01.05.2021 року заклади дошкільної освіти в оперативне 

управління гуманітарного відділу Рожищенської міської ради. 

Гуманітарним відділом проведено роботу щодо перейменування та 

приведення установчих документів усіх закладів дошкільної освіти у 

відповідність до чинного законодавства України. Так рішенням сесії 

Рожищенської міської ради від 17 червня 2021 року № 8/15 перейменовано 

заклади дошкільної освіти та затверджено їх статути у новій редакції. 

У Рожищенській територіальній громаді працює 16 закладів дошкільної 

освіти, функціонує  39 груп, які відвідує 838 дітей від 2 до 6 років,  525 – місто, 

335 – село. Роботу ЗДО забезпечують 127 педагогічних працівників та 140 – 

обслуговуючого персоналу. Заклади дошкільної освіти забезпечені всіма 

необхідними засобами для роботи в умовах карантину. 

У закладах дошкільної освіти з травня по грудень 2021 року на заробітну 

плату працівників витрачено 18 780 000,8 грн., на теплопостачання – 262 620,00 

грн., на водопостачання 88 748,67 грн., на електроенергію 641 210,10 грн., на 
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газопостачання 602 687,82 грн., на торфобрикет/дрова/сміття/відходи 

185 761,46 грн., з них на торфобрикет –  155 608,20 грн. 

Здійснено капітальні видатки: у липні для ЗДО смт. Дубище придбано 

пральну машину на суму 9 499,0 грн., у жовтні для потреб ЗДО с. Рудка-

Козинська було придбано твердопаливний котел вартістю 67 300,0 грн. 

На матеріали було витрачено коштів на суму 368 474,64 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

травень 6100,00 Бензин А-95   ЗДО 

2300,00 Болер  1 шт. ЗДО Носачевичі 

  8400,00       

червень 59856,00 Емаль алкідна   ЗДО 

7486,00 Металопластикові 

конструкції 

  ЗДО № 1 

  67342,00       

липень 5200,00 Дверний блок, комплект 1 шт. ЗДО № 1 

7439,50 Госп. товари   ЗДО Дубище 

7244,00 ДВП, ОСБ-плита, 

плінтус, силікон 

  ЗДО № 1 

10000,00 Стіл дитячий   ЗДО Луків 

  29883,50       

серпень 17640,00 Ліжко дитяче 18 

шт. 

ЗДО № 1 

11605,00 Білизна, сантрі-гель, 

таблетки Бланідас 

  ЗДО 

10320,00 Крем-мило, мило рідке   ЗДО 

7600,00 Рукавиці   ЗДО 

50000,00 Пральний порошок, засіб 

для чищення, мило 

господарське, зщасіб для 

миття посуду, сода 

кальцинованга, мило 

господарське рідке, засіб 

для миття вікон 

  ЗДО 

3799,00 Монітор Азус 1 шт. ЗДО Переспа 

5999,00 БФП 1 шт. ЗДО с.Луків 

6000,00 Крісло дитяче 20 

шт. 

ЗДО № 1 

  112963,00       

вересень 49989,24 Металопластикові 

конструкції 

  ЗДО Навіз 

2490,00 Стіл кухонний для 

харчоблоку 

  ЗДО № 1 

7980,00 Плита ОСБ, саморізи,   ЗДО № 4 
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профіль, шпаклівка, 

цвяхи, лак 

  60459,24       

листопад 4700,00 Шафа для навчальних 

посібників 

1 шт. ЗДО № 1 

 4760,00 Шафа для навчальних 

посібників 

1 шт. ЗДО № 1 

 38947,88 Медикаменти  ЗДО 

 14052,06 Медикаменти  ЗДО 

 62459,94    

грудень 4680,00 Стіл компютерний, 

столик журнальний 

  ЗДО № 3 

2820,00 Гідроакумулятор   ЗДО Козин 

  3900,00 Шафа для навчальних 

посібників 

  ЗДО № 1 

  11400,00       

На послуги було витрачено коштів на суму 320 063,24  грн., з яких на: 

Інтернет –  28 200,00 грн. 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування послуги Найменування 

закладу 

травень 3000,00 Послуга з підключення до мережі 

Інтернет 

ЗДО 

Дубище 

липень 1888,98 Повірка приладів обліку теплової 

енергії 

ЗДО № 1 

2183,17 Повірка приладів обліку теплової 

енергії 

ЗДО № 2 

2015,04 Повірка приладів обліку теплової 

енергії 

ЗДО № 3 

16686,00 Повірка приладів обліку теплової 

енергії 

ЗДО 

Мильськ 

3442,80 Поточний ремонт каналізаційної 

мережі в ЗДО смт.Дубище 

ЗДО 

Дубище 

13202,40 Поточний ремонт водопровідної 

мережі і встановлення 

лічильника холодної води в ЗДО 

с.Мильськ 

ЗДО № 4 

  39418,39     

серпень 5307,00 Аналіз води ЗДО 

23677,13 Замірювання опору ізоляції 

електромереж та 

електроустаткування, 

вимірювання опору розтікання 

струму заземлення 

ЗДО 
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12776,00 Поточний ремонт системи 

електроосвітлення приміщення 

ЗДО № 1 

ЗДО № 1 

26984,92 Поточний ремонт котельні ЗДО 

с.Сокіл 

ЗДО Сокіл 

43650,00 Поточний ремонт ігрового 

павільйону ЗДО с.Топільне 

ЗДО 

Топільне 

4200,00 Встановлення вхідних дверей ЗДО № 1 

  116595,05     

вересень 12852,00 Поточний ремонт сантехнічного 

обладнання в ЗДО № 4 

ЗДО № 4 

5000,00 Встановлення гойдалки, столика, 

лавочки 

ЗДО 

Дубище 

  17852,00     

жовтень 5966,00 Поточний ремонт системи 

електроосвітлення приміщення 

ЗДО № 2 

ЗДО № 2 

 25635,00 Монтаж та демонтаж котла в 

ЗДО с.Р-Козинська 

ЗДО с.Р-

Козинська 

 31601,00   

листопад 2850,00 Ремонт холодильника ЗДО № 1 

грудень 6500,00 Ремонт насосу в котельні ЗДО с.Р-

Козинська 

  6871,20 Діагностика приладу газ.котла ЗДО № 1 

  4689,00 Поточний ремонт електромережі ЗДО Мильськ 

  18060,20    

У 2021-2022 навчальному році функціонує 19 закладів загальної 

середньої освіти та інклюзивно-ресурсний центр. Для дітей із особливими 

потребами  організовано індивідуальне та інклюзивне навчання. До роботи 

залучено: у закладах загальної середньої освіти 459 педагогічних працівників. В 

інклюзивно-ресурсному центрі працює 7 спеціалістів. 

Відповідно до мережі закладів загальної середньої освіти Рожищенської 

міської ради на 2021-2022 навчальний рік працює 19 закладів загальної 

середньої освіти, із них: ліцеїв – 10; гімназій – 8; початкова школа-1. У закладах 

загальної середньої освіти  громади здобуває освіту 3694 школярі у 223 класах. 

Найбільша кількість учнів навчається серед міських шкіл у КЗЗСО 

«Рожищенський ліцей №4» (735 учнів). Серед сільських ліцеїв в КОЗЗСО 

«Переспівський ліцей» (336 учнів), гімназій у КЗЗСО «Рудко-Козинська 

гімназія» (112 учнів). Найменша – серед ліцеїв у КЗЗСО «Сокільський ліцей», 

«Крижівський ліцей» – 87 учнів, гімназій у КЗЗСО «Тихотинська гімназія» – 30 

учнів, в КЗЗСО «Луківська початкова школа» навчається  11 учнів у двох 

класах (2 – 5 учнів, 3 – 6). Середня наповнюваність класів становить 16,5 учнів 

на клас. Усі діти шкільного віку охоплені різними формами навчання.  

В  громаді залишається ще 4 малокомплектних заклади загальної 
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середньої освіти: 2 гімназії (40 і менше учнів), а саме КЗЗСО «Тихотинська 

гімназія» – 30, КЗЗСО «Оленівська гімназія» - 31, 2 ліцеї (100 і менше учнів):  

КЗЗСО «Крижівський ліцей» та КЗЗСО «Сокільський ліцей»  по 87 учнів.  

Вищенаведені цифри зобов’язують проводити оптимізацію закладів 

загальної середньої освіти. Дана оптимізація продиктована вимогами часу, адже  

по-старому працювати  вже не вийде, оскільки є показники, на які дуже  важко 

вплинути. Ситуація в сільській місцевості створює несприятливі умови для 

функціонування  окремих шкіл: відсутність дитячого контингенту, а тому, як 

наслідок: наявність малокомплектних класів,  не відкриття класів взагалі.  Два 

заклади мають класи з наповненістю менше 5 учнів. Всього по 3 класи в КЗЗСО 

«Тихотинська гімназія» та КЗЗСО «Оленівська гімназія». У 2021 році  

рішенням сесії Рожищенської міської ради від 13 травня 2021 року №7/16 було 

припинено діяльність КЗЗСО «Кобченська початкова школа». 

До першого класу в цьому році пішло 314 школярів у 19 класах: 

найбільше серед ліцеїв у КЗЗСО «Рожищенському ліцеї №4»  – 71 учень (3 

класи), серед гімназій –  КЗЗСО «Рудко-Козинська гімназія» – 15 учнів. 

Найменше серед ліцеїв у КЗЗСО «Крижівський ліцей»  6 учнів, гімназій у 

КЗЗСО «Тихотинська гімназія» та КЗЗСО «Оленівська гімназія» – по 2 учні. 

КЗЗСО «Луківська початкова школа» 1 клас – 0 учнів.   

Учні першого класу здобувають освіту  уже четвертий рік  по-новому. 

Для цього Рожищенській територіальній громаді держава виділила цільової 

освітньої субвенції у сумі 1468,3 тис. грн. Ще 243,0 тис. грн. – місцеві кошти 

галузі освіта. Всі вчителі початкових класів, що працюють з першими класами  

пройшли відповідні навчання, отримали сертифікати про проходження сесій 

курсів підвищення кваліфікації та готові до роботи в Новій українській школі.  

В жовтні 2021 року проведені семінари-тренінги з підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів, які у 2021/2022 навчальному році 

працюють у третіх  класах, за Типовою освітньою програмою «Нова українська 

школа: відповідаємо на виклики», на які були залучені 23 педагоги. 

Питання підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів 

є  надзвичайно  важливим в роботі відділу та закладів загальної середньої 

освіти. В цьому році у зв’язку з епідемією COVID-19 було відмінено ДПА в 4, 

9, та 11 класах. За результатами річного оцінювання із 313 дев’ятикласників – 

22 отримали свідоцтво з відзнакою, що становить 7%, а із 211 

одинадцятикласників срібло отримали 4 учні, золото – 15. 

 З метою якісної підготовки та організованого проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів було проведено 

відповідну роз’яснювальну роботу щодо інформування учнів, педагогічних 

працівників закладів освіти, батьківську громадськість про порядок проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання. Учні громади проходили зовнішнє 

незалежне оцінювання  у пунктах тестування, які розташовані у м. Луцьку 

(українська мова та література, математика  в Рожищенському ліцеї №4, та 

Рожищенському ліцеї №3). Гуманітарним відділом було організовано 

підвезення учнів закладів освіти  до визначених пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та забезпечено відповідний педагогічний 
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супровід учнів.  

З 7 листопада по 5 грудня 2021 року проведені учнівські олімпіади з 14-ти 

базових дисциплін серед учнів закладів загальної середньої освіти 

Рожищенської міської ради. В них взяли участь 385 школярів. Переможці даних 

олімпіад протягом січня-лютого 2022 року будуть брати участь у ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Протягом 2021 року організовано курсову перепідготовку при 

Волинському ІППО для 92 працівників закладів загальної середньої освіти 

Рожищенської  міської ради та 16 працівників закладів дошкільної освіти.    

Організовано методичну роботу з педагогічними працівниками закладів 

загальної середньої освіти. З цією метою призначено 17 керівників, які в серпні 

провели інструктивні наради з вчителями і періодично проводять різні форми 

методичної роботи з ними.  

З 13 по 22 грудня 2021 року організоване навчання педагогів при 

Волинському національному університеті за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень», які забезпечуватимуть реалізацію Концепції «Нова 

українська школа» у 5-11(12) класах починаючи з 2022-2023 навчального року. 

Даними курсами було охоплено 252 вчителі закладів загальної середньої освіти 

нашої громади. 

Важливою ланкою нашої роботи є організація харчування. У закладах 

загальної середньої освіти громади у 2021 році організовано безоплатне 

харчування дітей пільгових категорій з розрахунку 15,00 грн. на одну дитину в 

день. Учні 1-11 класів, які не мають статусу, харчуються за кошти батьків. Діти 

в закладах дошкільної освіти у 2021 році були забезпечені гарячим 

харчуваннями, із розрахунку:  до 3-х років - 24,0 грн./ вдень, віком від 3-х років 

– 32,0 грн. Для батьків або осіб, які їх замінюють, розмір плати складав 60% від 

вартості харчування, що становить відповідно 14,4 грн. та 19,2 грн.   

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу 

школярів до якісної освіти та збереження здоров'я є організація 

підвезення учнів до закладів  освіти району. У новому навчальному році  в 

територіальній громаді до місць навчання та додому підвозиться 354 учні 4-ма 

шкільними автобусами. 60 учнів перевозяться маршрутними автобусами 

приватних перевізників відповідно до укладених договорів. Весь транспорт у 

задовільному стані. Проведено необхідні ремонти, своєчасну діагностику.  

Рішеннями сесії міської ради виділено 975,0 тис. грн. на співфінасування 

закупівлі 1 шкільного автобуса. Вже отримано новий шкільний автобус, який 

переданий для потреб КОЗЗСО «Переспівський ліцей». Загальна вартість 

придбаного автобуса 1 950 000 грн. 

Для закладів загальної середньої освіти на заробітну плату працівників 

витрачено 110 483 000,3 грн., на теплопостачання було витрачено коштів на 

суму 1 724 501,81 грн., на водопостачання – 45 000,00 грн., на електроенергія – 

996 466,70 грн. На торфобрикет/дрова/сміття/відходи –  1 563 443,60 грн., з них 

на торфобрикет = 1 513 981,64 грн. 

На матеріали було витрачено коштів на суму 945 232,00 грн., з яких на: 
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Місяць Сума, грн. Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

березень 9600,00 Монітор, 

клавіатура+миша 

3 шт. Ліцей Крижівка 

5700,00 Ноутбук 1 шт. Ліцей № 1 

14143,74 металопластикові 

конструкції 

  Ліцей № 1 

9290,00 Масло 10W-40 5., 

Антифриз, рідина 

АдБлю, Фільтр 

масляний, Фільтр 

паливний, Фільтр 

повітряний, Підшипник 

ступиці, Свічки 

запалювання 

  Ліцей Переспа 

7000,00 Масло 10W-40 5., 

Антифриз, Фільтр 

масляний, Фільтр 

паливний, Фільтр 

повітряний, Лампочки 

  Ліцей Крижівка 

5600,00 Плита електрична   Поч.шк. Луків 

13940,00 Кліше печатки   Школи 

  65273,74       

квітень 92050,00 Бензин А-95 500 л Школи 

  Диз.паливо Євро 3000 

л 

  

8759,00 Плитка керамічна, Клей, 

грунт, фуга 

  Ліцей Сокіл 

9927,50 Табличка композитна з 

молдингом 

19 

шт. 

Школи 

  110736,50       

травень 29601,84 Металопластикові 

конструкції 

  Ліцей № 1 

107150,00 Диз.паливо Євро 2500 

л 

Школи 

Бензин А-95 1500 

л 

9150,00 Бензин А-95 300 л   

  145901,84       

червень 21600,00 Шини   Ліцей Крижівка, 

Ліцей Переспа 

125653,80 Емаль алкідна   Школи 

3770,00 Металопластикові 

конструкції 

  Гімназія Мильськ 
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12295,00 Секція огорожа, стовп 

для огорожі, кріплення 

прижимне 

  Гімназія Літогоще 

49202,12 Кран кульовий з 

американкою, 

американка, пакля, 

муфта, дріт і т.п. 

  Ліцей Топільне 

  212520,92       

липень 41564,86 Кран кульовий, 

американка, різьба 

стальна, паста, метал 

листовий, базальтова 

вата 

  Ліцей Крижівка 

5999,00 БФП 1 шт. Ліцей № 2 

12356,00 Кухонне приладдя   Ліцей Переспа 

11299,00 Шпалери, клей, 

лінолеум 

  Ліцей № 1 

5600,00 ОСБ-плита   Ліцей № 2 

5634,00 Цемент, піна монтажна, 

валик, шпатель, фарба, 

шпаклівка і т.п. 

  Ліцей Навіз 

5099,00 Струменевий принтер 1 шт. Ліцей № 2 

  87551,86       

серпень 3030,00 Мотокоса   Ліцей Р-

Козинська 

29790,00 Шкільна документація   Школи 

4975,00 Шкільна документація   Школи 

10415,00 Мяч, шашки, сітка на 

м’ячі 

  Школи 

3124,96 Крейдово-магнітнаи 

дошка 

  Гімназія Пожарки 

  51334,96       

жовтень 12501,00 Дошка+крейдяний набір 3 шт. Ліцей № 1 

  296340,00 Комплект меблів 

(одномісна 

парта+стілець) 

220 

шт. 

Школи 

  3511,40 Крейдово-магнітнаи 

дошка 

1 шт. Гімназія Пожарки 

  2600,00 Дошка крейдова 1 шт. Ліцей Переспа 

  2550,00 Дошка крейдова 1 шт. Ліцей Переспа 

  3640,00 Дошка крейдова 1 шт. Гімназі Мильськ 

  1600,00 Ламінатор 1 шт. Ліцей Сокіл 

  104000,00 Диз.паливо Євро 4000 

л 

Школи 
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  8910,00 Запчастини  Школи 

 2660,00 Ламінатор, плівка 1 шт. Ліцей Сокіл 

 3875,00 Дошка комбінована 1 шт. Гімназія 

Носачевичі 

  442187,40      

листопад 2400,00 Крейдово-магнітнаи 

дошка 

1 шт. Ліцей Сокіл 

грудень 4936,10 Шифер   Ліцей Сокіл 

6975,00 БФП 1 шт. Ліцей № 2 

  6337,00 Велотренажер 1 шт. Ліцей Переспа 

  12400,00 Телевізор 1 шт. Ліцей Переспа 

  4175,00 Комутатор 2 шт. Ліцей Дубище 

  2600,00 Комплект меблів   Ліцей Переспа 

  18000,00 Масло, рідина АльдБлю, 

фільтр, стартер) 

  Школи 

  55423,10       

На послуги витрачено коштів на суму 819 285,40 грн., з яких на: 

Інтернет (2240) = 93 390,00 грн. 

Підвезення перевізниками (2240) = 72 518,40  грн. 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування послуги Найменування 

закладу 

Лютий 17200,00 Підготовка комп’ютерної 

бази док. про освіту 

Школи 

33736,00 Поточний ремонт системи 

електроосвітлення 

приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в 

с. Переспа 

Ліцей Переспа 

  50936,00     

березень 12705,61 Послуги по доставці 

установам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

244398,66 Поточний ремонт тамбура 

санвузла КЗ ЗСО 

Дубищенського ліцею 

Ліцей Дубище 

  257104,27     

квітень 29146,00 Поточний ремонт системи 

електроосвітлення 

приміщення ЗОШ І-ІІ ст. в 

с.Рудка-Козинська 

Гімназія Р-

Козинська 

        

травень 15450,00 Послуги з надання пакетів 

оновлень програмного 

Школи 
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комплексу "КУРС" 

10965,60 Технічне обслуговування 

автобуса 

Ліцей Топільне 

5383,49 Поточний ремонт шиферної 

покрівлі ліцею Переспа 

Ліцей Переспа 

  31799,09     

червень 8083,98 Поточний ремонт металевої 

труби для відводу димових 

газів котельні КЗ ЗСО 

"Духченська гімназія" 

Гімназія Духче 

        

липень 9703,61 Послуги по доставці 

установам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

6696,12 Повірка приладів обліку 

теплової енергії 

Ліцей № 2 

49382,52 Поточний ремонт покрівлі 

в с.Навіз 

Ліцей Навіз 

  65782,25     

серпень 6384,71 Послуги по доставці 

кстановам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

3383,38 Послуги по доставці 

кстановам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

5000,00 Інформаційно-

консультаційні послуги 

Школи 

25157,11 Замірювання опору ізоляції 

електромереж та 

електроустаткування, 

вимірювання опору 

розтікання струму 

заземлення 

Школи 

7335,60 Поточний ремонт 

каналізаційної мережі в 

Рожищенському ліцеї № 2 

Ліцей № 2 
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45304,80 Поточний ремонт 

зовнішньої каналізаційної 

мережі в Рожищенському 

ліцеї № 2 

Ліцей № 2 

3110,40 Встановлення лічильника 

холодної води в КЗ ЗСО 

Мильська гімназія 

Гімназія Мильськ 

32558,99 Поточний ремонт системи 

опалення харчоблоку КОЗ 

ЗСО Переспівський ліцей 

Ліцей Переспа 

  128234,99     

вересень 5252,28 Послуги по доставці 

кстановам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

5395,02 Послуги по доставці 

кстановам освіти 

підручників, навчально-

методичної та художньої 

літератури 

Школи 

5000,00 Інформаційно-

консультаційні послуги 

Школи 

16370,00 Перевірка води Школи 

106500,00 Електронний засіб 

навчального призначення 

"Дидактичний 

мультимедійний контент 

для 1-х класів НУШ" 

Школи 

2728,42 Поточний ремонт 

водопроводу в 

Рожищенському ліцеї № 2 

Ліцей № 2 

18359,77 Електромонтажні роботи 

(Поточний ремонт 

котельні) Луківська 

початкова школа 

Поч.шк. Луків 

  159605,49     

жовтень 10356,00 Ремонт автобуса Ліцей Переспа 

 3986,00 Ремонт гідросфера Гімназія Носачевичі 

 14342,00   

листопад 2850,00 Ремонт морозильної камери Ліцей Переспа 

 7800,00 Технічне обслуговування 

автобуса 

Ліцей Топільне 

 28958,00 Монтаж димової труби для Гімназія Носачевичі 
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з’єднання від котла до 

основної труби в КЗ ЗСО 

с.Носачевичі 

 39608,00   

грудень 5985,00 Страхування дітей сиріт Школи 

  1200,00 Технічний огляд автобуса Ліцей Крижівка 

  12500,00 Заміна насосу Ліцей № 2 

  2260,00 Ремонт гідрофера у 

котельні 

Гімназія Носачевичі 

  17108,00 Поточний ремонт 

приміщення 

Гімназія Літогоще 

  39053,00     

 

Також у заклади загальної середньої освіти здійснено капітальні видатки 

на суму 3 768 821,02 грн.  

 

квітень 10000,00 Холодильник Гімназія 

с.Носачевичі 

  10000,00     

    

липень       

  6000,00 планшет 1 шт. Гімназія с.Р-

Козинська 

  6099,00 БФП Ліцей с.Переспа 

  6001,00 телевізор 1 шт. Гімназія 

с.Мильськ 

  6000,00 МФУ 1 шт. Гімназія 

с.Носачевичі 

  147996,00 персональний компютер для 

вчителя 2 шт., персональний 

компютер для учня 11 шт. 

Школи 

  172096,00     

    

серпень 188050,00 Капітальний ремонт металевої 

труби для відводу димових 

газів котельні КЗ ЗСО 

"Духченська гімназія" 

Гімназія с.Духче 

  188050,00     

    

вересень 110000,00 МФУ 4 шт., БФП 11 шт. Школи 

  136176,00 Телевізор Смарт 15 шт. Школи 

  421514,52 Капітальний ремонт покрівлі 

КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей 

№ 2" 

Ліцей № 2 
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  667690,52     

    

жовтень 67300,00 котел твердопаливний ЗДО с.Р-

Козинська 

  479424,85 Капітальний ремонт покрівлі 

КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей 

№ 2" 

Ліцей № 2 

  546724,85     

    

листопад 14870,00 комплект меблів для ресурсної 

кімнати 1 шт. 

Ліцей с.Переспа 

  36960,00 персональний комп’ютер 2 

шт., БФП 1 шт. 

Гімназія 

с.Пожарки 

  263800,00 персональний комп’ютер для 

НУШ 15 шт. 

Школи 

  121037,81 Капітальний ремонт покрівлі 

КЗ ЗСО "Рожищенський ліцей 

№ 2" 

Ліцей № 2 

  103000,00 Капітальний ремонт димової 

труби котельні  

Поч.школа с.Луків 

  539667,81     

грудень 1617089,84 Капітальний ремонт покрівлі 

КЗ ЗСО № 2 

Ліцей № 2 

  19402,00 Технічний нагляд Капітальний 

ремонт покрівлі КЗ ЗСО № 2 

Ліцей № 2 

  8100,00 Авторський нагляд 

Капітальний ремонт покрівлі 

КЗ ЗСО № 2 

Ліцей № 2 

  1644591,84     

 

Для розвитку здібностей та талантів функціонує 2 позашкільні установи: 

будинок дитячої творчості та дитячо-юнацька спортивна школа. 

У КЗПО «Рожищенський БДТ» працює 89 гурткових груп, роботою яких 

охоплено 771 дитина. 

У КЗ «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» працює 24 групи 

- легка атлетика, футбол, важка атлетика,  де  займається 325 дітей.  

У закладах позашкільної освіти працює 37 педагогів.  

Протягом 2021 року у КЗПО «Рожищенський БДТ» на заробітну плату 

працівників використано 4 306 000,6 грн., на теплопостачання було витрачено 

коштів на суму 250 000,00 грн., на водопостачання 4000,00 грн., на 

електроенергія – 16 909,61 грн., на вивіз сміття – 1678,61 грн. 

 

На матеріали було витрачено коштів на суму 53 198,70 грн., з яких на: 

Місяць Сума, Найменування товару К-ть Найменування 
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грн. закладу 

липень 7122,00 Пакля, прокладка, коліно, 

муфта, кріплення труби 

  БДТ 

10990,00 Металопластикові двері, блок 1 шт. БДТ 

  18112,00       

серпень 2250,00 Шкільна документація   БДТ 

вересень 6030,00 Жалюзі вертикальні   БДТ 

      

 

На послуги було витрачено коштів на суму 10 700,00 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування послуги Найменування 

закладу 

липень 7100,00 Роботи по встановленню натяжних 

стель 

БДТ 

     

 

Протягом 2021 року у КЗ «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна 

школа» на заробітну плату працівників було використано 1 862 000,9 грн., на 

електроенергію було витрачено коштів на суму 15 616,86 грн., на торфобрикет - 

37 360,00 грн. 

 

На матеріали було витрачено коштів на суму 55 789,00 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування 

товару 

К-ть Найменування 

закладу 

КЕКВ 

липень 12000,00 Двигун бензиновий, 

корпус металевий, 

електростартер 

  ДЮСШ 2210 

      

 

На послуги було витрачено коштів на суму 8000,00 грн. 

Для проведення завдань і заходів з розвитку спорту в Рожищенській 

територіальній громаді, створення умов щодо впровадження здорового способу 

життя, залучення населення територіальної громади до масового спорту як 

важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя 

населення, розвитку спорту вищих досягнень, забезпечення виховання молоді в 

дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя затверджена рішенням 

Рожищенської міської ради від 26 березня 2021 року №6/11  «Цільова соціальна 

програма розвитку фізичної  культури та спорту Рожищенської територіальної 

громади на 2021-2025 роки». На реалізацію заходів програми  у 2021 році було 

передбачено  195,0 тис. грн. 

З метою охоплення всіх верств населення спортивно-масовою роботою, 

популяризації здорового способу життя та спорту гуманітарним відділом, КЗ 

«Рожищенська ДЮСШ», об’єднанням вчителів фізичної культури в 

Рожищенській міській раді ведеться планомірна робота в цьому напрямку. 
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Впродовж 2021 року в територіальній громаді проводилася робота з 

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом. Проведено змагання з різних видів спорту. Найбільшою популярністю 

серед населення користуються такі види спорту, як футбол, волейбол та легка 

атлетика.  

У закладах освіти працює 46 вчителів фізичної культури, з них - 14 жінок.  

В установах громади діє багатоступенева система спортивно-масових 

заходів. Проводяться загальношкільні, відкриті змагання серед учнів закладів 

загальної середньої освіти: «Веселі старти», «Старти надій», змагання з 

легкоатлетичних видів спорту, спортивного туризму, футболу, баскетболу, 

настільного тенісу та інші. 

Команди закладів освіти громади взяли участь у змаганнях Спортивних 

ігор школярів Волині з настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, 

Всеукраїнського спортивно-масового фестивалю «Cool Games», туристсько-

краєзнавчому зльоті серед учнівської молоді Волині.  

З метою відзначення визначних та святкових дат в місцях массового 

відпочинку громадян проводяться спортивно-масові заходи з різних видів 

спорту (футболу, волейболу, настільного тенісу, дартсу, тощо). Впродовж 2021 

року за місцем відпочинку громадян проведені такі фізкультурно-оздоровчі 

заходи: 

- у березні відбулися змагання з міні-футболу серед школярів закладів 

загальної середньої освіти м. Рожище, присвячених 77-ій річниці визволення м. 

Рожище від німецько-фашистських загарбників; 

- у квітні проведено змагання XVIII Спортивних ігор школярів 

Рожищенської громади з баскетболу (юнаки); 

- у травні відбулися  змагання з легкоатлетичної естафети серед школярів 

закладів загальної середньої освіти Рожищенської міської ради, присвячені 

Дню пам’яті та примирення; 

-  також у травні відбулись спортивні змагання з міні-футболу, присвячені 

Дню пам’яті та примирення, в яких взяли участь команди футболістів 8 

населених пунктів територіальної громади; 

- у травні відбулися спортивні змагання серед школярів громади з 

футболу серед ліцеїв; 

- у серпні з нагоди Дня Незалежності та Дня міста у міському парку 

проведено спортивні змагання (дартс, жонглювання м’ячем, шашки, тощо); 

- у вересні з нагоди Дня фізкультурника проведено спартакіаду серед 

працівників закладів освіти;  

- з нагоди Дня фізичної культури та спорту та відкриття майданчика зі 

штучним покриттям у вересні відбулись спортивні змагання з міні-футболу 

серед школярів громади;  

- у жовтні проведено турніри з волейболу пам’яті П. Біляшевича, міні-

футболу та настільного тенісу з нагоди Дня захисника України. 

 - у грудні місяці проведено спортивні змагання з олімпійських та 

неолімпійських видів спорту серед депутатів та членів виконавчого комітету 

Рожищенської міської ради з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні. З 
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метою розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської молоді 

проведено спортивні змагання з волейболу серед школярів закладів загальної 

середньої освіти Рожищенської міської ради. 

 Протягом 2021 року проходили змагання з чемпіонату Рожищенщини  з  

футболу, де брали участь  6 команд з Рожищенської територіальної громади, І – 

місце зайняла ФК «Єдність» з  с. Рудка-Козинська, ІІ – місце у ФК «Духче», ІІІ 

– місце ФК «КСПТ/Топільне». 

Впродовж 2021 року збірні команди Рожищенської територіальної 

громади брали участь: 

- у березні,  в м. Рівне  команда  Рожищенської дитячо-юнацької 

спортивної школи у чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу серед 

дорослих, молоді, юніорів та юнаків; 

- у березні команда  територіальної громади у чемпіонаті Луцького 

району з волейболу серед чоловіків; 

- у квітні 2021 року у м. Луцьку команди  Рожищенської територіальної 

громади у чемпіонаті Волинського ТО ВФСТ «Колос» з міні-футболу та 

волейболу; 

- у квітні команда  Рожищенської міської ради у XVIII Cпортивних іграх 

школярів Волині з настільного тенісу (юнаки, дівчата),  у м. Луцьку; 

- у квітні участь команди  Рожищенської міської ради в обласному етапі 

Всеукраїнського спортивно-масового фестивалю «Cool Games». 

- у квітні в м. Нововолинськ  участь команди  Рожищенської громади у 

чемпіонаті Волинської області з легкої атлетики; 

- у квітні участь команди  Рожищенської дитячо-юнацької спортивної 

школи у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків 2004 р.н. та 

молодше у м. Львів. 

- у червні у м. Івано-Франківськ участь команди  Рожищенської дитячо-

юнацької спортивної школи у чемпіонаті України з легкої атлетики серед 

юнаків 2006-2007р.н.; 

- у червні  участь команди Рожищенської територіальної громади у 65-му 

туристсько-краєзнавчому зльоті серед учнівської молоді Волині у с. Соловичі 

Турійської селищної ради;  

- у липні участь команди Рожищенської територіальної громади в 

обласному фестивалі з фізичної культури і спорту у с. Гуща  Рівненської 

сільської територіальної громади Ковельського району. 

  - у серпні участь  вихованців  Рожищенської дитячо-юнацької 

спортивної школи у чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів; 

- у серпні участь команди Рожищенської територіальної громади у V 

Міжнародному фестивалі літньої Сеньйоріади у м. Луцьк.  

- у вересні з нагоди Дня Фізичної культури і спорту участь команди у 

фестивалі фізичної культури та спорту у м. Луцьк. 

-  протягом  жовтня місяця   участь команди осіб з особливими потребами 

на ІІІ міський фізкультурно-оздоровчий фестиваль «Перемагай себе» серед осіб 

з інвалідністю присвяченого Дню захисників і захисниць України, участь 

команди комунального закладу  «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна 
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школа» в чемпіонаті Волинської області з легкої атлетики за програмою 

обласної спартакіади «Волинь спортивна-2021», участь вихованців 

комунального закладу «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» в 

Дитячо-юнацької футбольної лігі Волині, участь команди комунального 

закладу «Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» в чемпіонаті 

Волинської області з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді, юніорів,  

юнаків та дівчат 2005-2006 р. н. та у чемпіонаті м. Луцька з легкої атлетики з 

нагоди Дня захисника та захисниці України, участь збірної команди  школярів 

ЗЗСО Рожищенської міської ради у чемпіонаті області з футболу  серед юнаків 

2005-2006 р. н. і молодших за програмою обласної спартакіади «Волинь 

спортивна – 2021». 

- у листопаді місяці участь команди комунального закладу «Рожищенська 

дитячо-юнацька спортивна школа»  в чемпіонаті України з кросу серед 

дорослих, молоді, юніорів та юнаків, з листопада місяця 2021 року по червень 

місяць 2022 року участь команди комунального закладу «Рожищенська дитячо-

юнацька спортивна школа» у чемпіонаті «Дитячої футзальної ліги Волині». 

- в  грудні місяці футбольна команда ветеранів ФК «Фермаш» брала 

участь у Всеукраїнському турнірі з міні-футболу «ADF Premium Cup» у м. 

Луцьку де зайняли третє місце. 

Для проведення фізкультурно-спортивної  роботи на території 

Рожищенської територіальної громади є така матеріально-технічна база: 

стадіон – 1, спортзали – 13, футбольні поля - 25, спортивні майданчики з 

синтетичним покриттям - 1, інші спортивні споруди – 45.  

У вересні введено в експлуатацію футбольний майданчик зі штучним 

покриттям розміром 60Х40. 

Протягом року проведено косметичні ремонтні роботи у спортивних 

приміщеннях закладів освіти. 

З метою проведення спортивних змагань (турнірів, матчевих зустрічей) з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових 

груп з нагоди державних свят, знаменитих дат для дітей закладів загальної 

середньої освіти Рожищенської міської ради та комунального закладу 

«Рожищенська дитячо-юнацька спортивна школа» були закуплені м’ячі, кубки 

та медалі для нагородження. 

 

Культурно-мистецьку діяльність забезпечують клубні формування при 

установах культури. Народні колективи не тільки постійні учасники усіх 

концертів, заходів та мистецьких дійств у громаді, а й успішно представляють 

громаду на регіональних обласних оглядах та конкурсах, фестивалях. 

Протягом 2021 року працівники клубних закладів громади працювали над 

удосконаленням форм і методів традиційної культури, проведенням державних 

та народних свят, обрядів, вивченням і збереженням народних традицій. 

Зокрема, проведено ряд заходів до державних та професійних свят, а також 

пам’ятних дат (День Соборності України, День виведення радянських військ із 

Афганістану, День Героїв Небесної Сотні, до річниці від дня народження Лесі 

Українки, до Міжнародного Дня  8-го Березня, День пам’яті та примирення, 
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День матері та день сім’ї, флешмоб до Дня вишиванки, День захисту дітей). 

Для потреб закладів і установ у сфері культури Рожищенської міської 

ради у 2021 році витрачено: 

КЗ «Рожищенська музична школа» на заробітну плату працівників 

використано 3 808 000,5 грн., на теплопостачання було витрачено коштів на 

суму 132 000,00 грн., на водопостачання -  1000,00 грн., на електроенергію  - 

7576,48 грн., на вивіз сміття - 3357,27 грн. 

На матеріали (2210) з лютого по грудень 2021 року було витрачено 

коштів на суму 23 549,60 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

травень 3000,00 Кларнет   Музична школа 

грудень 4900,00 Стіл письмовий  Музична школа 

      

 

На послуги (2240) з лютого по грудень 2021 року було витрачено коштів 

на суму 17 198,63 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування послуги Найменування 

закладу 

червень 5916,00 Роботи (монтаж плівки, кріплення 

люстр, монтаж маскуючої вставки) 

Музична школа 

Липень 5960,64 Повірка приладів обліку теплової 

енергії 

Музична школа 

     

 

У музеї на заробітну плату працівників використано 140 000,8 грн., на 

електроенергію було витрачено коштів на суму 1540,08 грн., на газопостачання 

- 42 000,00 грн., на матеріали - 7336,50 грн., на послуги - 4992,01 грн. 

У бібліотеках на заробітну плату працівників використано 3 622 000,1 

грн., на водопостачання було витрачено коштів на суму 1100,00 грн., на 

електроенергію - 111 610,69 грн. 

На матеріали було витрачено коштів на суму 114 135,00 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

Лютий 38092,98 Передоплата та доставка 

періодичних видань 

  Бібліотеки 

листопад 41154,89 Передоплата та доставка 

періодичних видань 

  Бібліотеки 

      

 

На послуги було витрачено коштів на суму 24 084,00 грн. 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

жовтень 4234,00   Поточний ремонт системи    Дитяча 
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електроосвітлення приміщення 

дитячої бібліотеки м.Рожище 

бібліотека 

м.Рожище 

 

У закладах культури (РД Просвіта/Будинки культури/Клуби) на заробітну 

плату працівників використано 4 258 000,2 грн., на теплопостачання було 

витрачено коштів на суму 335 000,00 грн., на водопостачання - 1100,00 грн., на 

електроенергію - 165 167,69 грн., на торфобрикет/дрова/сміття/відходи - 

33 987,10 грн. 

На матеріали було витрачено коштів на суму 66 831,00 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування товару К-ть Найменування 

закладу 

травень 5000,00 Підвіконня внутрішні 11 

шт. 

БК Топільне 

3050,00 Бензин А-95   БК 

  8050,00       

вересень 22372,14 Сітка фасадна, баранек, 

гіпс, лак 

  БК Переспа 

  22372,14       

грудень 6508,15 Обігрівач  Клуб Переспа 

 

 

На послуги  було витрачено коштів на суму 78 136,82 грн., з яких на: 

Місяць Сума, 

грн. 

Найменування послуги Найменування 

закладу 

Травень 3026,68 Поточний ремонт шиферної покрівлі 

клубу Переспа 

БК Переспа 

6588,00 Поточний ремонт покрівлі 

приміщення клубу в с.Кобче 

БК Кобче 

  9614,68     

Червень 2814,00 Поточний ремонт системи 

електроосвітлення приміщення 

клубу в с.Рудня 

БК Рудня 

Серпень 13256,78 Поточний ремонт покрівлі даху 

будинку культури с.Козин 

БК Козин 

 

Багато освітніх, культурних та спортивних подій Рожищенської 

територіальної громади у 2021 року активно висвітлювались у засобах масової 

інформації, офіційних сайтах, соцмережах. Це, своєю чергою, сприяє як 

популяризації здорового способу життя і фізичної активності, так і 

Рожищенської міської ради, як цікавого туристичного об’єкта, де проводиться 

чимало заходів. 

 

Проблемні питання:  

№ Назва проблеми Обґрунтування Заходи, вжиті Пропозиції 
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першочерговості 

вирішення проблеми 

для 

вирішення 

проблеми 

щодо 

вирішення 

проблеми 

1. Реконструкція 

бігових доріжок 

КЗ Рожищенська 

ДЮСШ 

В закладі навчається 

367 дітей. Бігові 

доріжки перебувають 

у незадовільному 

стані. Необхідна 

реконструкція 

бігових доріжок та 

футбольного поля.  

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація. 

Наявний 

експертний 

звіт ПКД 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування  

2. Реконструкція з 

добудовою 

КЗЗСО «Рудко-

Козинська 

гімназія» 

(добудова 

спортивного 

залу та 

будівництво 

паливної) 

Покращення надання 

якості освітніх 

послуг.  В школі 

навчається 115 дітей. 

Відсутній 

спортивний зал. 

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

3. Реконструкція 

покрівлі корпусу 

молодших класів 

КЗЗСО 

«Рожищенський 

ліцей №1» 

Дах приміщення в 

незадовільному стані. 

Покращення якості 

надання освітніх 

послуг. 

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація. 

Наявний 

експертний 

звіт ПКД 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

4. Капітальний 

ремонт покрівлі 

КОЗЗСО 

«Рожищенський 

ліцей №3» 

Дах приміщення 

закладу освіти в 

незадовільному стані. 

Покращення надання 

якості освітніх 

послуг. 

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

5. Капітальний 

ремонт даху над 

спортивною 

залою та підлоги 

в спортивному 

залі КЗЗСО 

«Духченська 

гімназія» 

Дах та підлога 

спортзалу в 

незадовільному стані. 

Покращення надання 

якості освітніх 

послуг. 

Розроблена 

проектно-

кошторисна 

документація. 

Наявний 

експертний 

звіт ПКД  

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

6. Встановлення 

додаткових 

паливних котлів 

Покращення надання 

якості освітніх 

послуг. Дані заклади 

Замовлено 

виготовлення 

ПКД 

Включення 

об’єкту до 

програм 
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в КЗЗСО 

«Рожищенський 

ліцей №4», 

«Рожищенський 

ліцей №1» 

«Мильська 

гімназія», 

«Топільненський 

ліцей»,  

освіти опалюються 

одним 

твердопаливним 

котлом. 

державного 

фінансування 

7. Реконструкція 

покрівлі РД 

«Просвіта» 

Дах приміщення в 

незадовільному стані. 

Покращення надання 

якості культурних 

послуг 

Замовлено 

виготовлення 

ПКД 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

8. Капітальний 

ремонт даху 

КЗЗСО 

«Навізький 

ліцей» 

Дах приміщення 

закладу освіти в 

незадовільному стані. 

Покращення надання 

якості освітніх 

послуг. 

Замовлено 

виготовлення 

ПКД 

Включення 

об’єкту до 

програм 

державного 

фінансування 

 

Соціальна політика 

З метою захисту прав дітей в громаді створено службу у справах дітей 

Рожищенської міської ради.  На території громади проживає  близько восьми 

тисяч дітей, віком від 0 до 18 років.                                                            

На первинному обліку  в службі у справах дітей перебуває 51 дитина-

сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування (15 дітей-сиріт, 36 – 

дітей, позбавлених батьківського піклування).  У 2021 році поставлено на 

первинний облік та надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 12 дітям,  всі діти влаштовані до сімейних форм 

виховання. В грудні 2021 року встановлено Єдину інформаційно-аналітичну 

систему «Діти» - це банк даних на дітей, які потребують посиленої уваги з боку 

державних органів, до якої внесено інформацію про 90 дітей з громади, які 

опинились в складних життєвих обставинах. 

В громаді функціонує 1 прийомна сім’я, та два дитячих будинки 

сімейного типу, в яких виховується 9 дітей.  Цього року одну прийомну сім’ю 

переведено в статус дитячого будинку сімейного типу та влаштовано ще двоє 

вихованців. За кошти державної субвенції в м. Рожище збудовано житловий 

будинок для функціонування дитячого будинку сімейного типу, в якому буде 

виховуватись 10 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Однією із форм реалізації державної політики з охорони дитинства на 

території громади є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини 

Рожищенської міської ради, організаційне забезпечення комісії здійснюється 

службою у справах дітей. Протягом   року  проведено  10 засідань комісії з 

питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 29 питань, що 
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стосуються соціального захисту дітей.       

З метою соціального захисту дітей, виявлення сімей та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах  працівниками служби у справах 

дітей   за участю  працівників поліції та   старост громади   впродовж  2021 року 

проведено 18 профілактичних рейдів, обстежено умови проживання 60 дітей, 

які проживають в 23 сім’ях.  Виявлено 8 дітей, які самовільно залишили сім’ю. 

Дітей вилучено з вулиці та направлено у Волинський обласний притулок для 

дітей.  

Також у громаді ведеться робота щодо збереження та забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 

соціальному квартирному обліку в громаді перебуває 12 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та  осіб з їх числа, на квартирному 

обліку для поліпшення житлових умов – 17 .   

Питання захисту прав та інтересів дітей в громаді, формування в них 

здорового і соціально-позитивного способу життя завжди залишатиметься в 

пріоритеті. 

Для вирішення невідкладних матеріально-технічних, медичних, 

соціально-побутових питань жителів територіальної громади, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, затверджена рішенням Рожищенської міської 

ради від 19 лютого 2021 року № 5/8  «Комплексна програма соціального 

захисту населення Рожищенської територіальної громади на 2021 рік». На 

реалізацію заходів програми  у 2021 році було передбачено    820 480,00 тис. 

грн. 

Однією із форм реалізації державної політики з питань соціального 

захисту населення територіальної громади є діяльність Комісії з питань надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Рожищенської територіальної 

громади.  

У 2021 році проведено вісім засідань Комісії з питань надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Рожищенської територіальної 

громади та здійснено видатки: 

- на надання одноразової адресної матеріальної допомоги  громадянам ТГ 

на довгострокове, дороговартісне, оперативне лікування (в тому числі на 

лікування препаратами імуносупресивної дії на суму 60000,00 грн) та на 

подолання наслідків пожеж в житлових будинках на суму 278500,00 грн 

(отримали 92 громадяни); 

- щомісячної адресної матеріальної допомоги громадянам, які проходять 

курс лікування гемодіалізом у Волинській обласній лікарні, на суму 26400,00 

грн (4 громадян);  

- щомісячної адресної матеріальної допомоги громадянам, хворим на 

цукровий діабет, які користуються інсуліновими помпами на суму 186480,00 

грн (3 громадяни);  

- щомісячної адресної матеріальної допомоги стомованим хворим на суму  

99000,00 грн (8 громадян); 

 - одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблого (померлого) 

учасника антитерористичної операції – на суму 10000,00 (5000,00 кожній сім’ї); 
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- одноразової матеріальної допомоги інвалідам по зору 1 та 2 груп, які не 

мають будь-яких інших пільг, - на суму 22000,00 тис (11 громадян). 

Також рішенням Рожищенської міської ради від 18.08.2021 року          № 

10/10 було передбачено зміни до Комплексної програми  в частині 

впровадження компенсаційних виплат за послуги з пільгового 

зубопротезування  інвалідам війни, учасникам бойових дій, почесним донорам 

України, ветеранам праці, які зареєстровані та проживають на територіїї ТГ. 

Послугою компенсаційних виплат скористались 10 громадян пільгової категорії 

на загальну суму 49815,00 грн. 

Загалом у 2021 році 130 громадянам проведено різні види виплат 

(одноразових та щомісячних) відповідно до Комплексної програми. 

Відповідно до ЗУ «Про соціальні послуги» ведеться облік рішень про 

надання/відмову в наданні соціальних послуг в ТГ, з 01.04.2021 року по 

31.12.2021 року  зареєстровано 48 рішень, документи заявників опрацьовані, 

рішення подані до організацій-надавачів соціальних послуг.   

    

Земельні відносини 

Протягом 2021 року відділ земельних відносин Рожищенської міської ради 

виконував завдання щодо реалізації повноважень у сфері земельних відносин 

Рожищенської міської ради, визначених Земельним кодексом України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-

правовими актами. 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про державний земельний 

кадастр" після прийняття рішень про затвердження документації із 

землеустрою і технічної документації з оцінки земель, яка є підставою для 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру територіального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 

відносин (після кожної сесії) надавалися засвідчені копії вказаних рішень для 

внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру. 

Підготовлювалися та надавалися запити для внесення змін та отримання 

Витягів з Державного земельного кадастру, Витягів з технічної документації 

щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок необхідних для 

розрахунків орендної плати, укладання та реєстрації договорів оренди землі, 

договорів купівлі продажу земельних ділянок, договорів авансових внесків для 

продажу земельних ділянок, реєстрації права комунальної власності земельних 

ділянок. 

Перевірялася документація із землеустрою (проекти щодо відведення 

земельних ділянок, технічні документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), технічні документації щодо 

поділу (об’єднання) земельних ділянок, технічні документації щодо 

інвентаризації земель із занесенням даних у електронний реєстр земельних 

ділянок, землевласників та землекористувачів із зазначення деталізованої 

інформації по кожному суб'єкту діяльності та земельній ділянці. 

Здійснювалися виїзди для огляду земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), в тому числі щодо розгляду земельних спорів. 
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 За період 2021 року працівниками відділу розглянуто 1918 звернень 

фізичних та юридичних осіб щодо питань у галузі земельних відносин, які 

надійшли до Рожищенської міської ради, з них - 1742 заяви та клопотання 

винесено на засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності та 

етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельних 

відносин, екології, природокористування, охорони пам’яток та історичного 

середовища Рожищенської міської ради та на розгляд сесій Рожищенської 

міської ради, по яких прийняті відповідні рішення, по 98 зверненням було 

надано роз’яснення відповідно до вимог чинного законодавства та 78 звернень 

будуть розглянуті на постійній комісії та винесені на розгляд сесії в січні 2022 

року. 

Також протягом зазначеного періоду було розглянуто 131 клопотання від 

органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших установ та 

організацій, депутатських звернень тощо. 

Підготовлено 456 проектів рішень з питань землеустрою, які виносилися 

на розгляд 12 сесій міської ради. 

За результатами розгляду:  

Затверджено 562 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

609 технічних документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), в тому числі з них 373 

власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 90 фізичним та 

юридичним особам за рахунок не витребуваних (нерозподілених) земельних 

часток (паїв), 5 технічних документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів, 3 технічних документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, 4 звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок. 

Надано 387 дозволів на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, 312 дозволів на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), в тому числі з них 209 власникам сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) та 75 фізичним та юридичним особам за рахунок не 

витребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв), 5 дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, 4 дозволи на 

розроблення технічних документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки. 

Земельні ділянки передано у власність, оренду та постійне користування 

фізичним та юридичним особам. 

Розроблено та затверджено на сесії міської ради: 

- рішення  щодо встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2022 рік; 

- програму охорони та раціонального використання земель м. Рожище на 2021, 

2022 роки. 

Створено електронний реєстр прийнятих міською радою рішень з питань 

землевпорядкування у 2021 році. 

З метою автоматизації та систематизації ведення земельного кадастру було 

придбано та встановлено програмне забезпечення: ГІС 6 (геодезична 
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інформаційна система). В програму внесена та актуалізована інформація щодо 

23153 земельних ділянок на території громади, зокрема щодо розташування 

земельних ділянок в Державній системі координат, встановленій чинним 

законодавством України, їх конфігурації та площі.  

Робота в зазначеній програмі дасть змогу, в міру створення  земельних 

ділянок і заповнення, пов’язаних з ними параметрів, в подальшому створення  

різного виду реєстрів, полегшить роботу в отриманні оперативної та 

статистичної інформації, спростить процес інтегрування внесеної інформації до 

баз даних та реєстрів інших інформаційних систем. 

Створено електронний реєстр виданих на території громади до 2013 року 

державних актів на право власності на землю в кількості 12408 земельних 

ділянок із зазначенням даних землевласників, кадастрового номеру, адреси 

земельної ділянки, площі, підстави отримання земельної ділянки, цільового 

призначення, серії та номеру державного акту, дату та номера його державної 

реєстрації. В тому числі з загальної кількості земельних ділянок 6804 внесено з 

кадастровими номерами, 6691 з ідентифікаційними номерами. 

Створено електронний реєстр договорів оренди землі в кількості 589 

земельних ділянок із зазначенням даних землекористувачів, кадастрового 

номеру, адреси земельної ділянки, площі, підстави отримання земельної 

ділянки, цільового призначення, нормативної грошової оцінки, інших даних 

відповідно до договору. 

Укладено 5 договорів на оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки з фізичними особами. 

Підготовлено та передано нотаріусу для вчинення нотаріальних дій з 

метою укладення цивільно-правових угод щодо продажу земельних ділянок та 

прав на них 4 повних пакети документів. 

У 2021 році міською радою було продано 4 земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення (під будівлями та спорудами, що 

перебувають у власності фізичних осіб) загальною площею 0,2832 га, в тому 

числі 2 з яких використовувалися без правовстановлюючих документів. 

 Загальна сума надходжень до бюджету міської ради у вигляді коштів від 

продажу цих земельних ділянок становить  286785,00 грн. 

Відповідно до Програми охорони та раціонального використання земель 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік проводилися підготовчі 

роботи для продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах 

(земельних торгах), проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, 

зокрема виготовлено: 

-  5 звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення (під будівлями та спорудами, що 

перебувають у власності фізичних осіб), намічених для продажу у власність; 

- 1 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в на турі (на місцевості). 

Проводиться робота щодо забезпечення земельними ділянками учасників 

бойових дій на території Рожищенської міської ради, зокрема протягом 2021 

року міською радою надано 42 дозволи на розроблення проектів землеустрою 
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щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для 

ведення особистого селянського господарства для вищезазначеної категорії 

громадян. 

Крім того, за вказаний період затверджено та передано у власність 

учасникам бойових дій на території громади 45 земельних ділянок загальною 

площею 58,26 га, в тому числі: для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 11 земельних ділянок загальною 

площею 1,47 га та для ведення особистого селянського господарства 34 

земельні ділянки загальною площею 56,79 га.  

Відділом забезпечено реєстрацію права комунальної власності 138 

земельних ділянок загальної площею 1 203,4633 га, в тому числі з них 125 

земельних ділянок на загальну площу 1159,5486 га, які були передані Головним 

управлінням Держгеокадастру з державної власності у комунальну власність 

Рожищенській міській раді  та 13 земельних ділянок колишніх сільських рад на 

загальну площу 43,9147га. 

З метою наповнення місцевого бюджету відділом завершена робота щодо 

розроблення нормативної грошової оцінки 5 населених пунктів Рожищенської 

територіальної громади: с. Рудка-Козинська, с. Козин, с. Носачевичі, с. 

Єлизаветин, с. Олешковичі. Затверджено технічні документації з нормативної 

грошової оцінки земель с. Рудка-Козинська- середня (базова) вартість 1 м. кв.-

54,66 грн/ м. кв., с. Козин- середня (базова) вартість 1 м. кв.-55,74 грн/ м. кв.,  с. 

Носачевичі -середня (базова) вартість 1 м. кв.-48,30 грн/ м. кв., с. Єлизаветин-

середня (базова) вартість 1 м. кв.-42,98 грн/ м. кв. та с. Олешковичі- середня 

(базова) вартість 1 м. кв.-42,22 грн/ м. кв. Загальна площа земель, на які 

розроблена та затверджена нормативна грошова оцінка становить 1272,8882га. 

   

Управління майном комунальної власності 

Протягом звітного періоду в галузі управління майном комунальної 

власності було забезпечено дотримання чіткого порядку передачі в оренду 

комунального майна та належний контроль за дотриманням орендарями умов 

договору оренди нерухомого майна, що сприяло підвищенню ефективності 

його використання, а відтак збільшенню обсягів надходжень від 

оренди. Станом на 31 грудня 2021 року укладено 57 договорів оренди 

комунального майна територіальної громади, надходження від оренди 

складають – 574 436,71 грн, що надійшли балансоутримувачам майна. До 

бюджету територіальної громади перераховано реєстраційні внески за участь в 

аукціонах з передачі в оренду нерухомого майна на загальну суму 7200,00 грн 

та 43 835,24 грн від розподілу орендної плати. 

Інформація щодо оренди майна комунальної власності 

Балансоутримувач 

переданого в оренду 

майна комунальної 

власності 

Кількість 

діючих 

договорів 

оренди 

Кількість 

укладених 

договорів 

оренди 

Надходження  

орендної плати 

від передачі в 

оренду майна у 

Перера

ховано 

до 

бюджет

Використання  коштів, 

отриманих орендодавцем від 

передачі в оренду 

комунального майна, грн 
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(орендодавець) комунальн

ого майна 

станом на 

31.12.2021  

комунальн

ого майна 

у  

2021 році 

2021 році (на 

рахунок 

орендодавця), 

грн 

у 

Рожищ

енської 

територ

іальної 

громад

и, грн. 

(відпові

дно до 

розподі

лу 

орендн

ої 

плати) 

Рожищенська 

міська рада 

25 8 146 424,52 - Використано: 42 996,88  

- на оплату 

теплопостачання, 

придбання 

канцтоварів,господарськи

х товарів, розміщення 

оголошень в газеті «Наш 

Край», оплата 

інформаційно- 

консультативних 

послуг(навчання 

працівників ЦНАПу) , 

ремонти комп’ютерної 

техніки,заправки 

картриджів); 

103 427,64 - залишок 

коштів на рахунку 

УДКСУ 

Гуманітарний відділ 

Рожищенської 

міської ради 

8 2 63 833,75 - Використано: 43 890,20  

в т.ч.:   

40 019,60 -  придбання 

будматеріалів для КЗ 

ЗСО «Рожищенський 

ліцей №1»; 

3 009,60 - придбання 

будматеріалів для БК 

с.Переспа; 

861,00 – придбання 

господарчих товарів для 

БК с.Рудка-Козинська 

 

КНП 

«Рожищенський 

ЦПМСД» 

5 1 40 733,92 - 

 

40 733,92 - не 

використані (залишок 

коштів на рахунку) 

КУ «Рожищенська 

багатопрофільна 

лікарня» 

12 - 92 327,06 - Використано: 85 600,63 

в т.ч.:   

27 930,0 – встановлення 

металевої конструкції – 

пандуса; 

8000,0 – послуги з 



 50 

незалежної оцінки 

об’єктів; 

49 670,63 – поповнення 

електронного рахунку 

для сплати ПДВ. 

Підприємство 

житлово-

комунального 

господарства  

2 1 85 000,0 - Використано: 85 000,00 – 

на утримання гуртожитку 

по вул.Незалежності,43 

 

КП «Рожищенська 

районна друкарня» 

5 1 146 117,46 43 

835,24 

Використано: 102 000,00 

в т.ч.:   

15 300,00 – придбання 

дверей (пожежний вихід); 

7500,00 – заміна двигуна; 

19 000,00 - заміна 

електрощитової; 

12 200,00- поточні 

ремонтні роботи; 

48 000,00 – інші поточні 

витрати основного 

рахунку 

Всього: 57 13 574 436,71 43 

835,24 

359 487,71 

Усі об’єкти оренди та діючі договори у 2021 році опубліковано в 

електронній торговій системі PROZORRO згідно ЗУ «Про оренду державного 

та комунального майна». 

У сфері оренди загалом у звітному періоді було організовано та проведено 

11 електронних аукціонів з передачі в оренду нерухомого майна, з них 7 – на 

продовження договору оренди, 4 – аукціони на передачу в оренду майна. Також 

переукладено на новий термін без проведення аукціону – 2 договори оренди з  

установами, що повністю фінансуються за рахунок державного бюджету. 

Згідно рішення виконавчого комітету у 2021 році було надано 1 службове 

житлове приміщення та укладено відповідний договір найму. Надано 4 дозволи 

на приватизацію житлових будинків комунальної власності Рожищенської 

територіальної громади. 

З метою ведення єдиної бази даних об’єктів комунальної власності 

територіальної громади, постійно здійснюється робота по збору даних та 

формуванню інвентарних об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади із зазначенням місць розташування, років побудови, 

орієнтовної площі. Також проводиться технічна інвентаризація об’єктів 

комунальної власності, відповідно до її результатів у звітному періоді 

виготовлено 6 – технічних паспортів об’єктів нерухомого майна та  

зареєстровано (перереєстровано) право комунальної власності у державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно на 41 – об’єкт нерухомого майна. 
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Житлово-комунальне господарство 

На території Рожищенської територіальної громади здійснюють 

виробничу діяльність наступні комунальні підприємства: 

 підприємство житлово-комунального господарства Рожищенської міської 

ради; 

 комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської міської 

ради»; 

 комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство». 

 

Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенської міської 

ради 

 

Підприємством  у 2021 році було надано житлово-комунальних послуг 

населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам на суму 10 971,0 

тис. грн. Витрати на виробництво послуг  склали 10884,0 тис. грн.  Фінансовий 

результат діяльності – 87,0 тис.грн прибутку. 

За звітний період вироблено та реалізовано теплової енергії  на суму      

4 466,8 тис.грн; піднято та реалізовано води на суму  2 969,0 тис. грн; надано 

послуг з водовідведення на суму  2 236,4 тис. грн. Дохід від надання послуг по 

обслуговуванню будинків склав 998,8 тис. грн. 

 

Виконання ПРОГРАМ: 

 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік. Передбачені кошти  в сумі 744,88 

тис.грн витрачені на погашення заборгованості за спожитий природний газ і 

його транспортування. 

 Програма «Питна вода» на 2021рік.  Кошти в сумі 2,969 тис.грн 

спрямовані на відшкодування витрат підприємства за використання холодної 

води жителями міста з вуличної колонки по вулиці Незалежності. 

 Програма розвитку систем теплопостачання Підприємства житлово-

комунального господарства   Рожищенського району Волинської області 

та комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік. Кошти в сумі 220,494 тис.грн спрямовані на 

поточний ремонт котельні по вулиці Куліша міста Рожище  та кошти в сумі 

141,233 тис.грн – на  поточний ремонт теплотраси по вулицях  Шевченка, 

Куліша, Незалежності.                                                                                                                                                

 Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського 

району Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. Кошти в сумі  759,465 

тис.грн спрямовані:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- 87,803 тис.грн -  на  поточний  ремонт водозабору  м.Рожище;  

 - 46,408 тис.грн - на поточний ремонт  водопровідного господарства  
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с.Мильськ; 

- 34,498 тис.грн - на ремонт водозабору  с.Топільне; 

-  220,696 тис. грн - на поточний ремонт полів фільтрації м.Рожище;  

-  73,561 тис.грн – на поточний ремонт  каналізаційної мережі  с.Топільне; 

- 296,499 тис.грн - на ліквідацію аварійних ситуацій  та ремонт  

водопровідно-каналізаційних мереж.  

На поповнення статутного фонду підприємства поступило 177,201 тис. 

грн.  

Протягом звітного періоду рішеннями виконавчого комітету тричі 

коригувалися тарифи на теплову енергію (30.09.21, 20.10.21, 30.11.21) та двічі 

на водопостачання та водовідведення (25.02.21, 30.11.21). 

 

Комунальне підприємство «Дільниця благоустрою» 

Рожищенської міської ради 

Комунальне підприємство «Дільниця благоустрою Рожищенської міської 

ради» здійснює виконання робіт щодо благоустрою території, здійснення 

захисту зелених насаджень, прибирання територій скверів, парків, проведення 

поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та модернізації об’єктів 

благоустрою тощо. 

Виконання ПРОГРАМ: 

 Програма «Благоустрій Рожищенської територіальної громади на 

2021 рік». Кошти в сумі  6 191,81 тис.грн спрямовані:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- 1340,172 тис.грн – на вивезення сміття; 

- 1115,850 тис.грн -  на оплату електроенергії вуличного освітлення; 

- 1171,540 тис.грн – на обслуговування вуличного освітлення 

(проведено ремонт світлоточок); 

- 14,193 тис.грн – на обслуговування засобів обліку споживання 

електроенергії вуличним освітленням (зняття показників, 

налаштування роботи реле);  

- 170,353 тис.грн – на вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ;  

- 82,966 тис.грн – на підготовку до свят (Великодня, Дня Конституції, 

Дня Незалежності, Дня міста, Дня прапора); 

- 514,375 тис.грн - на зимове утримування доріг; 

- 463,302 тис.грн – на вивіз сміття з кладовищ; 

- 304,575 тис.грн – на послуги з косіння та вивезення трави в місцях 

загального користування; 

- 398,498 тис.грн – на зрізання дерев згідно ордерів;  

- 224,598 тис.грн – на грейдерування дорожнього полотна вулиць; 

- 38,926 тис.грн – на встановлення знаків та нанесення розмітки; 

- 180,098 тис.грн – на обслуговування дрібних елементів благоустрою; 

- 46,019 тис.грн - на утримання малих архітектурних форм, пам’ятних 

споруд; 
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- 40,726 тис.грн – на утримання майданчиків, міських парків та скверів; 

- 35,627 тис.грн – на утримання квітників та клумб; 

- 49,990 тис.грн – на прибирання прибудинкової території ЦНАПу.   

 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

Рожищенської міської ради на 2021 рік. Кошти в сумі  181,567 тис.грн 

спрямовані:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- 70,81 тис.грн – закупівля тракторного обладнання;  

- 70,782 тис.грн – приготування піщано-сольової суміші;  

- 39,975 тис.грн  – придбання товарів (фанера ламінована для відновлення 

підлоги на сцену). 

Протягом звітного періоду рішенням виконавчого комітету від 17.12.21 №186 

затверджено нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів. 

 

Комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» 

 

Комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» надає послуги з централізованого водопостачання і 

централізованого водовідведення, послуги з постачання теплової енергії та 

послуги з поводження з побутовими відходами. 

Підприємством за 9 місяців  2021 року було надано житлово-

комунальних послуг на суму 1810,4 тис. грн. Витрати на виробництво послуг  

склали – 1786,4  тис. грн.   

Фінансовий результат діяльності від виробництва теплової енергії за 9 

місяців 2021 року склав  108,5 тис.грн прибутку. Фінансовий результат від 

надання послуг водопостачання та водовідведення склав 144,4 тис.грн збитку. 

Фінансовий результат від надання послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами за  9 місяців 2021 року склав  10,6 тис.грн прибутку. 

Сумарний фінансовий результат виробничої діяльності підприємства за  

9 місяців 2021 року становить – 33,6 тис.грн прибутку. 

Протягом звітного періоду рішенням виконавчого комітету від 30.11.21 

№153 скориговано тариф на теплову енергію. 

 

Виконання ПРОГРАМ: 

 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  

Рожищенської міської ради  на 2021 рік. 

Кошти на поповнення статутного фонду підприємства в сумі 102,0 

тис.грн були використані на: 

- 45,492 тис.грн – придбання насосного агрегату СМ 125-80-315/4 -  

(ГКНС- головна каналізаційно-насосна станція); 

- 18,390 тис.грн – придбання насосу СМ 100-65-250/4 - (КНС – 3); 

- 13,620 тис.грн – придбання електродвигуна АИР 132S4, 7,5 кВт – (КНС – 

4); 

- 24,498 тис.грн – придбання насосного агрегату ЕЦВ 6-16-110 в комплекті 

з станцією керування – (Водозабір). 
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 Програма розвитку систем теплопостачання Підприємства житлово-

комунального господарства Рожищенського району Волинської області та 

комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне 

господарство» на 2021 рік. Кошти в сумі 47,0 тис.грн  були використані на 

ремонт покрівлі приміщення котельні смт. Дубище.  

 Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

Підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського 

району Волинської області та комунального підприємства «Дубищенське 

житлово-комунальне господарство» на 2021 рік. Кошти в сумі 23,269 тис.грн 

були використані: 

- 14,250 тис.грн - на ремонт покрівлі приміщення станції обеззалізнення 

питної води смт Дубище; 

-  9,019 тис.грн -  на ремонт центральної водопровідної мережі по вулицях 

Дібровська та Молодіжна в смт Дубище. 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.11 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення 

побутових відходів» 14 червня 2021 року Рожищенською міською радою 

проведено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів на території смт Дубище. Переможцем конкурсу визначено КП 

«Дубищенське житлово-комунальне господарство». 22 червня 2021 року 

проведено аналогічний конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів на території м. Рожище. Переможцем конкурсу визначено 

КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради».  

        

Інфраструктура 

Службою автомобільних доріг у Волинській області у 2021 році було 

проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги державного 

значення Т-18-02 /М-07/ - Маюничі - Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-

14/ - Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на ділянці км 61+085 – 

71+785 на суму 50 050,0 тис.грн. На експлуатаційне утримання автомобільних 

доріг державного значення, в межах територіальної громади,  було спрямовано 

орієнтовно 4 000,0 тис.грн. 

 

Службою місцевих автомобільних доріг у Волинській області у 2021 

році було проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О 031379 Рожище-Носачевичі-

Луків-Колки-(Р-14)-(Т-18-02)-Калинівка-Гораймівка-Майдан Липненський 

Рожищенського району на ділянці км 0+000 – км 2+023 на суму 435,559 тис.грн 

та на ділянці км 6+800 – км 9+700 на суму 6 068,632 тис.грн. На експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг місцевого значення, в межах територіальної 

громади,  було спрямовано орієнтовно 1000,0 тис.грн. 

 

За 2021 рік Рожищенською міською радою на ремонт та утримання 
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доріг комунальної власності спрямовано 2 620, 479 тис. грн,  в т.ч. 1 800, 0 тис. 

грн – субвенція з державного бюджету. За субвенційні кошти та 

співфінансування з бюджету територіальної громади (94,5 тис. грн) було 

проведено капітальний ремонт тротуарів по вулиці Грушевського м. Рожище на 

суму 1 894,5 тис. грн.  

Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор», за сучасними 

технологіями, проведено поточні ремонти дорожнього покриття по вулицях  

Незалежності, Привокзальній, 1 Травня, Курбаса, Гагаріна, Марка Вовчка, 

Шевченка, Селянській, Граничній, Заньковецької, Шилокадзе в м. Рожище на 

суму загальну  278,4 тис. грн..  

Розроблено робочий проект на капітальний ремонт тротуарів по вулиці 

Драгоманова від вулиці Незалежності до вулиці Січових Стрільців в м. 

Рожище. Кошторисна вартість робіт за проектом становить 3 434,1 тис. грн. 

Введено в експлуатацію житловий будинок для дитячого будинку 

сімейного типу по вул. Дорошенка, 5б, загальною площею 242,3 м
2
, на суму 

4 821,2 тис. грн та амбулаторію  загальної  практики  сімейної медицини  по 

вул. Червоного Хреста,7 в с. Сокіл, загальною площею 190,5 м
2 
, на суму 5 004,4 

тис. грн.
  
 

 
Транспортне обслуговування 

На території Рожищенської громади перевезення пасажирів 

здійснюється за діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного 

транспорту. Організатором пасажирських перевезень виступає департамент 

інфраструктури облдержадміністрації.  

Рожищенська міська рада, на підставі окремих звернень, сприяє 

відкриттю додаткових автобусних маршрутів. Так у грудні 2021 року було 

відновлено автобусний маршрут за рейсом Луцьк - Годомичі. 

Разом з тим, окремі населені пункти (Валер’янівка, Олешковичі, 

Малинівка, Мар’янівка, Линівка) не забезпечені транспортним сполученням. Це 

зумовлено тим, що фактично зменшилася кількість людей, які користуються 

автобусним перевезенням (їздять на власному транспорті). Значну роль відіграє 

демографічна ситуація (смертність перевищує народжуваність) та міграція 

(молодь з сіл переїжджає на постійне місце проживання та працевлаштування у 

міста).  У зв’язку з цим, приватні перевізники  відмовляються здійснювати 

перевезення пасажирів у такі населені пункти, тому що це економічно 

невигідно.  

 

Екологія 

З метою забезпечення ефективного виконання повноважень в  галузі 

екології та охорони навколишнього природного середовища 24 грудня 2020 

року було затверджено Програму охорони навколишнього природного 

середовища Рожищенської територіальної громади на 2021 рік (фінансування 

Програми склало 55 200 грн. Кошти були спрямовані на поточний ремонт полів 

фільтрації).  

30 червня 2021 року виконавчим комітетом прийнято рішення про 
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заборону використання  штучних пластмасових квітів, вінків, корзинок тощо на 

об’єктах благоустрою Рожищенської територіальної громади.  

14 липня 2021 року затверджено  Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Рожищенської територіальної громади. 

09 серпня 2021 року утворено Комісію з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території Рожищенської громади.   

18 серпня 2021 року затверджено Програму поводження з твердими 

побутовими відходами на території Рожищенської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

Згідно з планом, у вересні 2021 року, Державною екологічною 

інспекцією у Волинській області проведено комплексну перевірку дотримання 

вимог природоохоронного законодавства Рожищенською міською радою. За 

результатами перевірки складено акт, яким зобов’язано ліквідувати виявлені 

недоліки, але в цілому - відзначено належне виконання повноважень 

Рожищенською міською радою у сфері охорони навколишнього природного 

середовища.  

Протягом звітного періоду проводилось неодноразове підгортання 

діючих сміттєзвалищ, а також здійснено ліквідацію ряду стихійних 

сміттєзвалищ.  

З метою здійснення контролю за додержанням природоохоронного 

законодавства, використання і охороною природних ресурсів 

загальнодержавного і місцевого значення,  22 та 23 грудня 2021 року за участі 

представників Рожищенської міської ради та Державної екологічної інспекції у 

Волинській області проведено рейди щодо охорони зелених насаджень на 

території Рожищенської територіальної громади. За результатами рейдів 

виявлено порушників, на яких накладено штрафи, передбачені чинним 

законодавством. 

                                 

Агропромисловий розвиток 

З метою сприяння ефективного функціонування суб’єктів 

сільськогосподарського товаровиробництва усіх форм власності, 

Рожищенською міською радою здійснено ряд заходів: 

- організовано  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

особистими селянськими господарствами на предмет створення сімейних 

родинних ферм так як їх бюджетна підтримка є пріоритетом державної 

політики; 

- проведено навчання з питань отримання сімейними фермерськими 

господарствами дотації на корову, також бюджетної субсидії на 1 гектар; 

- проведено реєстрацію пасік на території Рожищенської громади; 

- в жовтні складено відомість фізичних осіб та суб’єктів 

господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання 

дотації ( 200,0 грн за бджолосім’ю) та подано її управлінню агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. Розрахункова сума дотації склала 188 000,0 грн. 

В листопаді зазначені особи одержали кошти, однак, у зв’язку з обмеженістю 
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коштів у державному бюджеті за відповідною програмою, сума дотації склала 

54,66% від потреби (109,32 грн);  

- з метою мінімізації негативного впливу органічних добрив на 

здоров’я, самопочуття та комфорт проживання населення, попередження 

випадків отруєння бджіл, Рожищенською міською радою прийнято рішення 

«Про застосування органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною тварин, 

посліду курей промислових підприємств) на території Рожищенської 

територіальної громади» та «Щодо попередження загибелі бджіл при 

застосуванні пестицидів та агрохімікатів на території Рожищенської 

територіальної громади». 
 

Містобудування та архітектура 

 

Протягом 2021 року розроблено, внесено до Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва, зареєстровано  та видано: 

39 будівельних паспортів, з них 20 під нове будівництво індивідуальних 

житлових будинків, господарських будівель та споруд та 19 під реконструкцію 

індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд; 

12 містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва, з 

них 3 на нове будівництво та 9 на реконструкцію;  

4 листи про те, що містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів 

будівництва, не надаються;  

підготовлено та винесено на розгляд профільної комісії та сесії міської ради 

матеріали про надання дозволів на розроблення 18 детальних планів територій та  4 

на їх затвердження; 

проводиться постійний моніторинг щодо надання дозволу на розроблення та 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок і технічної 

документації в частині відповідності їх містобудівній документації на місцевому 

рівні. За результатами моніторингу було підготовлено 6 рішень про відмову у 

наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та 2 рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок;  

з метою упорядкування адресного господарства було підготовлено та видано 

43 витяги з Реєстру будівельної діяльності щодо присвоєння адрес Єдиної державної 

системи у сфері будівництва, з них 17 об’єктам будівництва та 19 об’єктам 

нерухомого майна на присвоєння та 5 на зміну адрес.    

   

Благоустрій 

За період з 16 серпня 2021 року по 31 грудня 2021 року старшим 

інспектором з благоустрою Рожищенської міської ради було здійснено 21 рейд 

щодо виявлення порушників правил благоустрою по вулицях міста Рожище та 

селах Рожищенської територіальної громади.  

Було перевірено вулиці: Ватутіна, Виговського, Жуковського, Гагаріна, 

Героїв УПА, Гранична, Калнишевського, Кольцова, Лермонтова, Лугова, 

Мостова, Набережна, Наталії Ужвій, Незалежності, Симоненка, Сосюри, 
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Спортивна, Тітова, Тичини, Толстого, Чехова, Шведа, Шилокадзе, Шевченка, 

Ювілейна. 

Разом із старостами Переспівського та Дубищенського старостинських 

округів територіальної громади здійснювались виїзди до сіл: Переспа, Трилісці, 

Малинівка, Мар’янівка, Тихотин, Бортяхівка, Мирославка, Забара, Линівка, 

Дубище, Рудня, Ольганівка. 

В ході перевірки порушникам було виписано 65 приписів і складено 14 

протоколів. Загалом мешканці дослухалися до зауважень і виконували приписи. 

 

Охорона здоров'я 

У відповідності до вимог чинного законодавства, територіальна громада 

набула повноважень у сфері охорони здоров'я. На її території функціонують та 

обслуговують населення наступні комунальні підприємства: 

 комунальне некомерційне підриємство «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради; 

 комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради. 

 

 

Комунальне некомерційне підриємство «Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради 

 

До складу КНП «Рожищенський ЦПМСД» входять 6 амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини (2 міських Рожищенська  № 1 та 

Рожищенська АЗПСМ № 2, Дубищенська  та 4 сільських Доросинівська, 

Переспівська, Сокілська,  Щуринська ),  6 фельдшерських пунктів. За 

ініціативою Рожищенської міської ради створено 7 медичних пунктів 

тимчасового базування для обслуговування сільського населення. Заклад 

обслуговує  38 431 населення району, в т.ч. міського населення – 14 599, 

сільського населення – 23 832. 

 В штаті КНП «Рожищенський ЦПМСД» станом  на  01.01.2022 р. 

зареєстровано  129,0  посад , зайнято – 122,0 посад  з них: 

- лікарський персонал – 27,5 од. (в тому числі лікар-інтерн (з загальної практики-

сімейної медицини – 3,0 од.)  

- фахівцях з базовою та неповною вищою медичною освітою – 63,5 од. 

- молодший медичний персонал –10,5 од. 

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 27,5 (в т.ч. 

адміністративно-управлінський та допоміжний персонал (спеціалісти) – 9,75 

од). 

Середня заробітна плата: 

Лікарського персоналу: 

- на штатну посаду – 22,0 тис.грн 

Середнього медичного персоналу: 

- на штатну посаду – 11,0 тис.грн 

Молодшого медичного персоналу: 
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- на штатну посаду – 6,8 тис.грн 

Інший персонал: 

- на штатну посаду – 10,6 тис.грн 

Постійно проводиться робота з підвищення кваліфікації працівників. Медичні 

працівники закладу щомісячно є учасниками семінарів, науково-практичних 

конференцій (online). 

            Атестація працівників проводиться  відповідно планів та вимог чинного 

законодавства. Всі медичні працівники  атестовані своєчасно. 

Станом на 01.01.2022 року в закладі заключено – 29574  декларацій, що 

складає 77,7% від статистичного населення, що проживає на території 

обслуговування  КНП «Рожищенський ЦПМСД». 

29.03.2021 року КНП «Рожищенський  ЦПМСД» укладений договір 

договір № 0000-92Х5-М000 «Про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій»  з НСЗУ на II-IV квартал 2021 р. Також 

укладені договора з НСЗУ по пакетах МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА 

ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, СУПРОВІД І ЛІКУВАННЯ 

ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, НА ПЕРВИННОМУ 

РІВНІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГОСТРОЇ 

РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ 

SARS-CoV-2. 

 Згідно Постанови Кабміну України від 11.03.2020 р. № 211»Про 

запобігання поширенню на територію України гострої респіраторної хвороби 

COVID -19, спричинену коронавірусом SARS- CoV-2», наказів МОЗУ від 

28.03.2020 № 722 зі змінами «Організація надання медичної допомоги хворим 

на корона вірусну хворобу (COVID -19)», Постанов Головного лікаря України  

по Центру створені внутрішні накази, згідно яких лікарі та середній медичний 

персонал мають чіткі вказівки по виявленню та обстеженню хворих на COVID -

19 та їх лікування. Середньому медичному персоналу проведені практичні 

заняття по забору, зберіганню та транспортуванню біологічного матеріалу для 

тестування на SARS- CoV-2. Неодноразово проводились медичні наради, де 

обговорювались важливі аспекти по епідрозслідуванні та медичного 

спостереження за контактними з хворими на COVID -19, підозрілими 

випадками на COVID -19 та хворими на COVID -19.  

Протягом звітного періоду  відібрано – 3264 зразки біологічного 

матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР у  1631 особи, проведено  

4452 досліджень експрес-тестами на антиген до  COVID -19, з них у 576 

позитивний результат. 

У КНП «Рожищенський ЦПМСД» діє 4 пункти вакцинації проти COVID -

19 на базі Рожищенської АЗПСМ № 1, Дубищенської АЗПСМ, Переспівської 

АЗПСМ та Щуринської АЗПСМ. 

 

№ 

п/п 

Назва вакцини Отримано Провакциновано 

(всього) 

з них: Залишок 

вакцини 1-ою 

дозою 

2-ою 

дозою 
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1. COVISHIELD 320 320 320 0 0 

2. CORONAVAC 4740 4187 2268 1919 553 

3. AZD 

(астразенека) 

2190 2022 868 1154 160 

4. COMIRNATY 

(файзер) 

12630 12234 6273 5961 396 

5. MODERNA 580 393 239 154 180 

 Всього 20460 19156 9968 9188 1289 

 

  За звітний період загальна кількість відвідувань  до лікарів центру  

ПМСД становила  88,6 тис (89,1), в тому  числі  відвідування лікарів в 

амбулаторії – 87,0 тис.(84,0), відвідування вдома -1,6 тис. Функція лікарської 

посади (число відвідувань до лікарів в  амбулаторії і вдома на одну зайняту 

посаду лікаря) в середньому по Рожищенському ЦПМСД складає 5210.   

  При комплексній оцінці здоров’я та соціального благополуччя населення 

однією з найбільш несприятливих характеристик є показники дитячої 

інвалідності. Станом на 01.01.2022 року на обліку перебуває 202 дітей з 

інвалідністю віком до 18 років, що становить 227,5 на 10 тис. дітей, з них 

перебувають в НРЦ – 34 дітей.  Серед дітей з інвалідністю – 75 мешканців 

міста, 127- мешканці села. Вперше визнано  інвалідами14 дітей (15,8 на 10тис.), 

2020 р. – 15 дітей. По структурі захворюваності: розлади психіки та поведінки, 

онкологія, хвороби ендокринної системи та хвороби органів травлення. 

  Для всіх дітей складені індивідуальні програми реабілітації згідно наказу 

МОЗ України від 08.10.2007 року № 623 та Закону України від 06.10.2005 року 

№296 «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 

Одним з ефективних методів реабілітації є санаторно-курортне лікування.  

За звітний період 2021 р.   оздоровлено – 26 дітей з них: 

        - в санаторіях МОЗ України оздоровлено 26.  

       Під спостереженням у КНП «Рожищенський ЦПМСД» перебуває 1062 

ветеранів війни з них: 400 учасник війни, 488 учасників бойових дій, 78 

інваліди війни. 

 За звітний період проліковано стаціонарно:  

- 25 осіб в т.ч. 7 учасників АТО. 

           За 2021 рік органами  РАЦСу  зареєстровано 309  народжень проти 325 за 

відповідний період минулого року. Показник народжуваності на 1000 

середньорічного населення становить 8,1. 

          За звітний рік  померло 625  осіб  проти 645  особи  в 2020 році. 

Коефіцієнт смертності на 1000 середньорічного  населення, яке проживає в 

районі становить  16,4, в 2020 р.- 16.6. Майже вдвічі кількість померлих  осіб 

перевищила чисельність народжених, тобто природній приріст все ще носить 

від’ємний характер і становить  ( -8,3) проти (-7,9) в 2020 році. 

  В структурі смертності населення району, як і в попередні роки  перше 

місце займають хвороби системи кровообігу – 67,4%, друге місце – онкологічні 

захворювання – 10,8 % , третє – захворювання органів травлення – 9,0 %, 

четверте - нещасні випадки, отруєння і травми – 5,6%.  
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Протягом 2021 року лікарями ЦПМСД видано 1880 листків 

непрацездатності (2020 р. – 2033), оформлено 73 хворих на МСЕК вперше. 

          Заключено договір 0119/16 від 29.01.2019 р. із Тзов «ІЛАЙФ», який 

побудований на основі медичної інформаційної системи «МедЕйр»,  що сприяє 

підвищенню якості надання медичних послуг та покращенню доступності 

медичної допомоги. 

За допомогою цієї програми ведеться запис пацієнтів на прийом, вносяться 

дані про обстеження в електронну картку ведеться близько 91 %  електронних 

медичних карток пацієнта, роздруковується створені документи для паперової 

картки пацієнта. Електронні картки дають можливість лікарям бачити повну 

картину перебігу хвороби пацієнта. 

З 01 квітня 2019 року ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні 

ліки»  можна отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними 

лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони 

здоров’я. 

У 2021  році  виписано 10361 рецептів на ліки за урядовою програмою 

реімбурсації «Доступні ліки». Ліки по урядовій програмі «Доступні ліки» 

відпускаються у  аптечних мережах, які заключили договір з НСЗУ. 

 Станом на 01.01.2022 року  в  районі  на обліку перебуває 820 осіб, які 

включені в Державний реєстр України осіб, що постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, з них: ліквідатори (І категорія) – 61 чол.;  особи евакуйовані (ІІ 

категорія) – 258 чол. ;  особи, які проживали (ІІІ категорія) – 169 чол.;  діти і 

підлітки (IV категорія) – 319 чол.; діти які народилися від осіб 4 групи обліку – 

13 (внуки). 

З метою захисту населення від інфекційних захворювань та на виконання 

статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

Наказу МОЗ України від 16.09.2011р. № 595 «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обліку медичних 

імунобіологічних препаратів», Наказу МОЗ України                      від 11.08.2014 

р. № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», 

Наказу МОЗ України від 18.05.2018 р. № 947 «Про внесення змін до календаря 

профілактичних щеплень в Україні» і з метою підвищення знань медичного 

персоналу задіяних у роботі з імунобіологічними препаратами та алергеном 

туберкульозним та здобуттям комунікаційних навичок з пацієнтами та 

батьками пацієнтів, в КНП «Рожищенський  ЦПМСД» видано наказ «Про 

проведення навчання з правил та техніки проведення щеплень, надання 

невідкладної допомоги у разі виникнення НППІ». 

       В районі функціонує 6 постійних кабінетів профілактичних щеплень. Всі 

амбулаторії ЦПМСД забезпечені холодильниками для зберігання ІБП, 

холодильними сумками, холодильними контейнерами,  холодовими 

елементами.  

Вакцинальний комплекс дітям до року на 01.01.2022 року проти дифтерії, 

поліомієліту, гемофільної інфекції становить:  

 АКДП-3 – із запланованих 314 прищеплено 314 (100%);  

 Поліо-3 – із 314 запланованих прищеплено 207(66,1%);  
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 Нів – із 314 запланованих прищеплено 310 (98,7 %).  

Тривалий період була відсутня вакцина поліо. 

У амбулаторіях ЗПСМ максимально доступні антисептичні засоби для 

відвідувачів. Санітарні вузли забезпечені паперовими рушниками та рідким 

милом з антисептиками та запроваджено прибирання приміщень АЗПСМ за 

системою (2 відер). Медичний персонал Центру у достатній кількості 

забезпечений засобами індивідуального захисту, засобами гігієни, 

антисептичним та дезінфікуючими розчинами.  

З метою забезпечення обслуговування населення і надання первинної 

медичної допомоги  у вихідні та святкові дні 02 вересня 2019 року наказом 

головного лікаря  «Про затвердження Положення про черговий кабінет 

первинної медичної допомоги (ПМД) КНП «Рожищенський ЦПМСД» утворено 

черговий кабінет. 

 Постійно медичним персоналом проводиться санітарно освітня робота 

серед пацієнтів та відвідувачів. На стендах амбулаторій, ФП, ФАП розвішені 

санітарно-інформаційні бюлетні по COVID -19. На вебсайті закладу та на 

сторінці у соціальних мережах подається інформація про діяльність закладу в 

умовах карантину та інформація про запобігання зараженню та поширенню 

коронавірусної інфекції COVID -19 серед населення. 

  Усі амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП 

«Рожищенський ЦПМСД»  станом на 01.01.2021 року забезпечені на   

100% матеріально-технічним оснащенням, передбаченим розділом І 

Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони 

здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають ПМД, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України Наказ  МОЗ України та  

обладнанні спорудами для безперешкодного доступу маломобільних груп 

населення на відповідність вимогам ДБНВ.2.2.40:2018.    

         З метою ліквідації живих черг в закладі створено колл-центр, налагоджено 

систему попереднього запису пацієнтів по телефону, також при закладі 

налагоджено зворотній зв'язок пацієнтів шляхом опитувань, анкетувань, через 

скриньку зауважень, пропозицій та анкет. 

Видатки на утримання закладу здійснюються відповідно до затвердженого 

фінансового плану. Кошти надходять щомісячно згідно звітів про обсяги 

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою.  

Адміністрацією закладу створені належні умови роботи для медичних  

працівників (приміщення, комп’ютерна техніка й т.д.). Встановлено і 

забезпечено безперебійне функціонування електронного зв’язку, є вихід до 

Всесвітньої інформаційної мережі Internet. 

 Введено в дію Рожищенську АЗПСМ № 2 (по програмі Світового банку) 

та Сокілську АЗПСМ (замовник ВОДА). 

 Станом на 01.01.2022 року надійшло коштів від: 

- НСЗУ – 22 673,1 тис.грн 

- Рожищенської міської ради – 1 402, 4 тис. грн в.т.ч. на: 

- Заробітна плата фельдшерських пунктів – 634,7 грн 
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- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються 

комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Рожищенської територіальної громади, які 

знаходяться на території Рожищенської територіальної громади – 540,6 грн 

-  Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1303 «Про 

впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» - 

174,2 грн 

- Оплата послуг (крім комунальних) відповідно до укладених договорів 

(відшкодування витрат за обслуговування котельні КП «Рожищенської 

багатопрофільної лікарні», вивіз побутових відходів Дубищенської АЗПСМ) - 

52, 9 грн 

- За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я" в частині 

закупівель експрес - тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 

та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної 

ланцюгової реакції, виділених відповідно до постанови КМУ від 11 жовтня 

2021 року № 1069 виділено 50,0 тис.грн, закуплено 455 тести для визначення 

антигена Covid-19; на суму – 41,7 тис.грн 

-  Доросинівської та Копачівської рад – 1 025, 7 тис.грн 

- Інші надходження (оренда, здача металобрухту, відшкодування комунальних 

послуг, надходження коштів ФСС, відсотки за депозит)             – 484,7 грн 

       За кошти НСЗУ закуплено обладнання та інші матеріали на суму – 3 639,4 

тис.грн в т.ч.  

Ноутбук Intel CoreI3/RAM8Gb/SSD256Gb/Wi-Fi/Dl/без ОД - 1 шт. - 20,3тис.грн 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 15.6 300-15   - 1 шт. - 19,2 тис.грн 

Коагулометр портативний для професійного використання qLabs ElectroMeter 

Plus  - 29,1 тис.грн 

Док-станція eStation II   - 10,0 тис.грн  

Інфузійний насос BeneFusion VP1    - 2 шт. - 50,4 тис.грн 

Відсмоктувач медичний 7Е-С - 2 шт. - 9,9 тис.грн 

Електрокардіограф Heaco 100G   - 4 шт. - 100,0 тис.грн  

Кисневий концентратор 7F-5 - 1 шт. - 20,3 тис.грн 

Кисневий концентратор JAY-5AW   - 1 шт. - 18,4 тис.грн  

Кисневий концентратор JAY-8 BW - 1 шт. - 32,8  тис.грн 

Мішки дихальні ручні типу АМБУ багаторазові (дитячі) - 7 шт. на суму - 

9,7тис.грн 

Мішки дихальні ручні типу АМБУ багаторазові (дорослі) - 7 шт. на суму -      

9,7 тис.грн 

Сходовий підйомник для інвалідів та людей похилого віку 003А  - 1 шт. на суму 

- 48,0 тис.грн                                                                                                                                                                             

Електронні медичні інфрачервоні термометри, безконтактні, 

мультифункціональні, 0-110С, з підсвіткою, 32 запам'ятовування на суму 30 шт. 

на суму - 12,3 тис.грн 
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Шафа витяжна для лабраторії Рожищенської №1 - 1 шт. на суму - 48,1 тис.грн 

Ширма медична - 1 шт. 10,0 тис.грн 

Мікроскоп "БІОМЕД" Е-5В (бінокуляр) - 1 шт. на суму - 16,0 тис.грн 

Центрифуга лабораторна Dlab DM0506 - 1 шт. на суму - 8,6 тис.грн  

Неінвазивна система вентиляції CPAP ForAs Yel з маскою DM0506 - 1 шт. на 

суму - 22,5 тис.грн 

Ваги лабораторні ТВЕ-0,06 - 1 шт. на суму - 8,9 тис.грн     

Меблі для Сокілської АЗПСМ на суму - 45,4 тис.грн  

Жалюзі та штори рулоні для Сокілської та Рожищенської  АЗПСМ №1 на суму 

- 41,9 тис.грн 

Монітор 21,5" LG  - 1 шт. на суму 4,9 тис.грн     

Комп'ютерний системний блок - 1 шт. на суму 10,2 тис.грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Придбано: 

-  засобів індивідуального захисту – на суму 174,3 тис.грн   

- дезинфікуючих та антисепиків  – на суму 75,4 тис.грн     

Закуплено паливо-мастильні матеріали на суму – 197,9 тис.грн 

Проведено поточні ремонти приміщень на суму – 1 138,2 тис.грн, а саме: 

1. Поточний ремонт приміщень туберкульозного кабінету та лабораторії 3-го 

поверху КНП "Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Рожищенської міської ради на вул. Коте Шилокадзе, 19 в м. Рожище 

Волинської області на суму – 516,7 тис.грн – виконано на суму – 472,5 тис.грн 

2. Поточний ремонт кабінетів 37, 38 КНП "Рожищенський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Рожищенської міської ради на вул. Коте 

Шилокадзе, 19 в м. Рожище Волинської області на суму – 190,9 тис.грн – 

виконано на суму – 180,1 тис.грн 

3. Поточний ремонт санвузла в Дубищенській АЗПСМ за адресою: вул. Зелена, 

46, смт. Дубище, Луцький район, Волинська область на суму – 75,2  тис.грн – 

виконано на суму – 74,0 тис.грн 

4. Поточний ремонт санвузла в Щуринській АЗПСМ за адресою: вул. 

Незалежності, 7, село Щурин, Луцький район, Волинська область на суму – 

103,9  тис.грн – виконано на суму –75,2 тис.грн 

5. Поточний ремонт санвузла в Переспівській АЗПСМ за адресою: площа 

Миру, 5, село Переспа, Луцький район, Волинська область на суму – 46,4  

тис.грн – виконано на суму – 40,2 тис.грн 

6. Поточний ремонт санвузла в Рожищенській АЗПСМ № 1 за адресою: вул. 

Коте Шилокадзе, 19, м. Рожище, Луцький район, Волинська область на суму – 

45,5  тис.грн – виконано на суму –  45,2 тис.грн 

7. Поточний ремонт кабінету інфекційних захворювань КНП "Рожищенський 

центр первинної медико-санітарної допомоги" Рожищенської міської ради на 

вул. Коте Шилокадзе, 19 в м. Рожище Волинської області на суму – 195,9 

тис.грн  

В загальному проведено робіт на суму 1 083,2 тис.грн.  

Витрати на заробітну плату працівників від загальних доходів склали 

69,9% від загальних надходжень. 
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Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради 

Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» 

Рожищенської міської ради забезпечує надання кваліфікованої  спеціалізованої  

(вторинної) амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги 

населенню. В її структуру входять консультативна поліклініка, в якій 

здійснюють консультативний прийом амбулаторних хворих лікарями по 20 

спеціальностях, стаціонарні відділення на 130 ліжок.  Крім того, для надання 

послуг пацієнтам організована робота приймального відділення, операційного 

блоку, фізіотерапевтичного відділення, кабінету функціональної діагностики, 

рентгенкабінету, кабінету ультразвукової діагностики, 

фіброгастродуоденоскопії, клініко-діагностичної лабораторії.  

Робота лікарні організована в цілодобовому режимі з постійного 

готовністю для надання своєчасної медичної допомоги. Це забезпечується 

цілодобовим чергуванням лікарів-хірургів, акушер-гінекологів, анестезіологів-

реаніматологів. 

Основну дохідну частину підприємства складають надходження від 

реалізації медичних послуг згідно договору з Національною службою здоров’я 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та 

становлять 42 437 695,37 грн (86,8%), з них 14 566 218,33 грн, кошти від 

надання стаціонарної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 ; 27 871 477,04 грн – за 

основними пакетами медичних послуг.  

З міцевого бюджету надійшло 5 064 641,97 грн, (10,4%), за програмою 

підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території 

Рожищенської територіальної громади на 2021 рік – 3 132 376,17 грн, 

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально 

- економічного розвитку окремих територій для придбання лапароскопічної 

стійки – 1 898 715,00 грн, придбання системи реєстрації медичної інформації та 

дослідне обладнання - швидкий тест на антиген COVID-19 – 33 550,8 грн 

Інші доходи  (реалізація послуг, оренда активів, інші надходження) – 

1 382 744,52 грн (2,8%) 

 

Надходження і використання коштів за 2021 рік 

Найменування 

Залишок 

коштів на 

01.01.2021 

Надходження 

коштів 

Використання 

коштів 

Залишок 

коштів на 

01.01.2022 

Реалізація медичних 

послуг (НСЗУ) 6 556 249,71 42 437 695,37 44 631 762,78 4 362 182,30 

З міцевого бюджету за 

цільовими програмами   2 897 176,17 2 897 176,17   

З міцевого бюджету за 

цільовими програмами 

бюджет розвитку   235 200,00 235 200,00   

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
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Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 

заходів щодо соціально - 

економічного   1 898 715,00 1 898 715,00   

З міцевого бюджету 

придбання системи 

реєстрації медичної 

інформації та дослідне 

обладнання швидкий 

тест на антиген    33 550,80 33 550,80   

Реалізація продукції 

(товарів, робіт,послуг) 30 017,37 874 565,35 832 420,21 72 162,51 

Безоплатно одержані 

активи 5 960,73 3 330,00 9 290,73   

Операційна оренда 

активів 168,77 430 585,12 330 395,15 100 358,74 

Інші надходження 

(інтерни,повернення)   72 683,03 72 683,03   

Виплата відсотків згідно 

депозиту   1 581,02 1 581,02   

Разом 6 592 396,58 48 885 081,86 50 942 774,89 4 534 703,55 

 

Всього надходження коштів у 2021 році складають 48 885 081,86 грн 

 

 

Використання коштів у 2021 році за найменуваннями та джерелами 

фінансування  

 

Найменування % Всього НСЗУ 

Реалізація 

послуг, 

оренда , 

власні 

надходже

ння 

Міцевий 

бюджет 

Заробітна плата 52,7 

26 860 

393,02 26 860 393,02     

Нарахування на оплату 

праці 11,3 

5 751 

982,90 5 751 982,90     

Соціальне забезпечення 0,1 54 426,06 31 614,66 22 811,40   

Лікарські засоби 3,7 

1 909 

787,50 1 781 794,50 60 021,25 67 971,75 

Вироби медичного 

призначення 1,1 560 983,05 410 570,42 

116 

861,83 33 550,80 

Дезинфекційні засоби 0,2 120 460,00 119 780,00 680,00   

Засоби індивідуального 

захисту 0,1 39 280,00 39 280,00     

Продукти харчування 0,8 398 727,72 211 552,12 

187 

175,60   

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-013177-a
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Предмети, матеріали та 

інвентар 0,6 330 293,60 202 424,60 

113 

869,00 14 000,00 

Будівельні матеріали 0,0 2 195,00 2 195,00     

Паливно-мастильні 

матеріали 0,3 144 623,00 97 678,00 46 945,00   

Оплата комунальних 

послуг та інших  

енергоносіїв 5,7 

2 893 

685,39 133 800,00 

193 

830,97 2 566 054,42 

М’який інвентар 0,1 49 866,00 49 866,00     

Інші операційні 

витрати (оплата послуг) 2,1 

1 077 

812,61 512 869,17 

315 

793,44 249 150,00 

Поповнення 

електронного рахунку 

для сплати ПДВ 0,2 77 024,32   77 024,32   

Видатки на 

відрядження 0,1 26 688,00 23 888,00 2 800,00   

Інші видатки 0,0 18 283,65   18 283,65   

Інші необоротні 

матеріальні активи 0,3 143 662,38 127 652,75 16 009,63   

Будівельні роботи та 

поточний ремонт 4,0 

2 021 

814,19 2 021 814,19     

Основні засоби 16,6 

8 460 

786,50 6 326 871,50   2 133 915,00 

Разом 100,00 

50 942 

774,89 44 706 026,83 

1 172 

106,09 5 064 641,97 

 

Всього використання коштів підприємства за 2021 рік 50 942 774,89 грн 

 

 

 

Придбання основних засобів та проведення поточних ремонтів 

 

Основні засоби 
    8 460 

786,50 

Система рентгенівська діагностична KAIGEN - 40R 2 900 000,00 

Ультразвукова система AFFINITI 30 1 354 205,00 

Монітор пацієнта uMEC12 ( 12 шт.) 702 612,00 

Насос шприцевий BeneFusion SP1 ( 10 шт.) 207 335,50 

Апарат для штучної вентиляції легень SV300 у комплекті 759 220,00 

LS-1100 Аналізатор імунофлуоресцентний 65 000,00 

Функціональне ліжко з матрацом ( 10 шт.)  291 000,00 

Сечовий аналізатор URI- TEX 300 в комплекті 44 000,00 

Транскутанний детектор жовтяниці (білірубінометр) співфінансування 3 499,00 

Придбання насосного агрегату (місцевий бюджет) 37 200,00 

Портативний прилад отоакустичної емісії (місцевий бюджет) 166 500,00 
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Транскутанний детектор жовтяниці (білірубінометр)  (місцевий 

бюджет) 
31 500,00 

Лапароскопічна стійка (місцевий бюджет) Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного 1 898 715,00 

Інші необоротні матеріальні активи 143 662,38 

Електрокадіограф ECG300G ( 5 шт.)  95 402,75 

Система (матрац) протилежнева в комплекті OSD-QDC-300 ( 15 шт.) 32 250,00 

Системний блок 9 290,73 

Тепловентилятор 320,00 

Стенд Програма медичних гараниій 3 550,00 

Бойлер 2 848,90 

Будівельні роботи та поточний ремонт 2 021 814,19 

Поточний ремонт ванної кімнати та маніпуляційної неврологічного 

відділення  

133 710,00 

Поточний ремонт санвузлів фізіотерапевтичного відділення 
153 681,60 

Поточний ремонт рентгенкабінету 
800 974,80 

Поточний ремонт санвузлів неврологічного відділення 
265 730,40 

Поточний ремонт виробничого кабінету 
49 836,00 

Поточний ремонт підвальних приміщень 
580 000,80 

Поточний ремонт лікарняного ліфта в/п 500 кг. 6 зупинок 
37 880,59 

 

В штатному розписі станом на 01.01.2022 року зареєстровано всього             

233,50 посад:  51 лікарських посад,  95,5 посад молодших спеціалістів з 

медичною освітою, молодших медичних сестер – 38 та 45 посад іншого 

персоналу. 

 В КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» працює                                 

245 працівників (з них жінки - 194) (в тому числі 17 працівників перебувають у 

відпустці по догляду за дитиною, 12 – зовнішніх сумісників), з яких оcновних 

працівників: 

-  40 лікарів (з них  1 лікар-інтерн); 

-  94 молодших спеціалістів з медичною освітою; 

-  38 молодших медичних сестер; 

-  44 іншого персоналу. 

12 зовнішніх сумісників – лікарів. 

Кількість працівників, прийняті на умовах неповного робочого дня – 6            

(з них жінки – 6). 

 

Станом на 01.01.2022 року  атестовано 38 лікарів – 90 %: 

вищу кваліфікаційну категорію мають 18 лікарів – 67 % 

першу   6 лікарів – 22 % 

другу  3 – 11 % 

лікарів-спеціалістів  11 – 26 % 
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Серед молодших спеціалістів з медичною освітою  атестовано 95 осіб – 90%: 

вищу кваліфікаційну категорію мають 78 – 82 % 

першу  14 – 15 % 

другу  3 – 3 %. 

Професійне навчання медичного та обслуговуючого персоналу ведеться 

згідно з навчальними планами, відповідно до Положення про систему    

безперервного професійного розвитку  фахівців у сфері охорони здоров’я.  

Станом на 01.01.2022 року кількість  працюючих пенсіонерів дорівнює по 

лікарях 4 чоловіки, по середньому медичному персоналу – 2 чоловік, 

молодшому медичному персоналу – 0 чоловік,  інші – 8 чоловік. 

Кількість  працюючих передпенсійного віку дорівнює по лікарях 8 

чоловік, по середньому медичному персоналу – 10 чоловік, молодшому 

медичному персоналу – 8 чоловік,  інші – 6 чоловік. 

З 01.08.2021 року після закінчення інтернатури до роботи приступили               

5 молодих спеціалістів, з них: 2 – лікарі-хірурги та 1 лікар приймального 

відділення, 1 – лікар-акушер-гінеколог, 1 – лікар-педіатр. Один лікар-інтерн 

продовжує навчання в інтернатурі за спеціальністю «анестезіологія та 

інтенсивна терапія».  

Укомплектованість лікарями становить – 80 %; 

молодшими спеціалістами з медичною освітою – 110 %; 

молодшими     медичними сестрами – 103 %; 

іншим персоналом – 97 %. 

 

У консультативній поліклініці лікарсько-консультативна допомога 

надається  по 20 спеціальностях. 

Амбулаторний прийом за 2021 рік становить 41134 відвідувань.  

У консультаційній  поліклініці працює водійська комісія. Протягом  2021 

року оглянуто 593 кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, визнано 

придатними 593 особи. 

Комісією на право користування зброєю за 2021 рік обстежено 180 осіб. 

Кількість оперативних втручань в амбулаторних умовах  залишилась на 

рівні минулого року і складає 871 операцій, що становить 226,6 та 10 тис. 

населення. 

Координацію діяльності, пов’язаної з наданням медичної допомоги ВІЛ-

інфікованим, забезпечує кабінет «Довіра», в якому працюють лікар-

інфекціоніст та медична сестра. Станом на 01 січня 2022 року на 

диспансерному обліку знаходиться 49 ВІЛ-інфікованих особи, з яких 49 

отримують антиретровірусну терапію.  

Стаціонарна медична допомога населенню надається на 170 стаціонарних 

ліжках. Забезпеченість стаціонарними ліжками становить 44,2 на І0 тис. 

населення. 

За 2021 рік до лікарні госпіталізовано 4068 хворих, що на 570 хворих 

більше ніж у 2020 році. З усіх госпіталізованих хворих 45,6% міських жителів 

(1854 чол.) і 54,4% жителі села (2214 чол.). 
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В плановому порядку госпіталізовано 1935 хворих (47,6%), в ургентному 

– 2133  (52,4%). 

В структурі лікарняної захворюваності перше місце займають хвороби 

системи кровообігу, друге хвороби органів дихання, третє травми, отруєння та 

деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, на четвертому місці захворювання 

органів травлення. 

За 2021 рік усіма хворими, які проліковані в стаціонарі було проведено 

32361 л/дня. Зайнятість ліжка складає 236,2 дня. 

Середня тривалість лікування дещо зменшилась з минулим роком і 

становить 8,0 дня, у 2021 році  - 8,5. 

Обіг ліжка склав 29,5. Лікарняна летальність за звітний період дещо 

знизиласьу порівнянні з минулим роком і становить 2,5% та 2,7 відповідно. 

Всього в лікарні  за 2021 рік померло 102 хворих, у 2020 році – 96 осіб. 

В структурі лікарняної смертності на першому місці хвороби системи 

кровообігу – 63,8%, на другому місці хвороби органів травлення – 20,5%. 

третьому місці  злоякісні новоутворення – 5,9 %.   

За звітний період в КП «Рожищенській багатопрофільній лікарні» 

виконано 555 оперативних втручань, що складає 144,4 на 10 тис. населення. 

Показник хірургічної активності в 2021 році склав 61,9%, до числа 

пролікованих хворих на ліжках хірургічною профілю. 

В пологовому відділенні лікарні проведено 222 пологів, за допомогою 

кесаревого розтину - 38 (17,1%). Відсоток раннього прикладання 

новонароджених до грудей матері та сумісного перебування породіллі з 

немовлям становить - 98,8 %. 

 

В період з 01.01.2021 року по 08.06.2021 року комунальне підприємство 

«Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради було 

віднесено до Переліку лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. На базі 

КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» було розгорнуто 110  ліжок  для 

госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19, в тому числі 6 ліжок відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії. Усі медичні працівники, які задіяні у 

наданні медичної допомоги хворим з COVID-19 застраховано на випадок 

інфікування.  

        Протягом 2021 року у КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» було 

проліковано 417 хворих з діагнозом COVID-19. 

Весь період поширення коронавірусної хвороби зареєстровано 42 випадків 

захворювання серед медичних працівників КП «Рожищенська багатопрофільна 

лікарня». 

 

Підсумки 

Підсумовуючи роботу за рік,  хочу сказати, що 2021 рік став періодом 

складних і неочікуваних проблем, які вимагали термінового вирішення. 

Минулий рік разюче відрізняється від попередніх. Поза сумнівом, він 

залишиться в історії, як рік пандемії коронавірусу, запам'ятається кожному з 



 71 

нас як період змін, напруженої праці та проведеної плідної роботи заради 

розвитку громади.  

Поступово, розбудовуючи інфраструктуру, ми ставимо перед собою нові 

завдання, реалізувати які можливо лише спільно командою. Необхідно 

докласти максимум зусиль у вирішенні проблем мешканців кожного 

населеного пункту, для реалізації спільних завдань щодо економічного 

зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості 

та якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів, реалізацію 

спільних інтересів влади, громади та бізнесу.  

 

             Актуальними напрямками роботи вважаю: 
 покращення матеріально-технічної бази освітніх, культурних, медичних 

та спортивних закладів, комунальних підприємств; 

 підвищення економічної ефективності комунальних підприємств ОТГ та 

використання їх потенціалу для підвищення якості послуг для жителів громади; 

 проведення комплексу заходів по енергоефективності та 

енергозбереженню (модернізація котелень, реконструкція мереж, утеплення 

приміщень); 

 подальший розвиток інфраструктури населених пунктів (дороги, 

освітлення, водопостачання та водовідведення). 

 

Для міської ради пріоритетними є і будуть інтереси кожного жителя 

громади. Вкотре наголошую, що формулою успішного розвитку Рожищенської 

територіальної громади є взаємодія «Влади та Громади»! Тому переконаний, 

що й надалі вирішувати проблеми громади ми будемо всі разом, допомагаючи 

один одному, проявляючи людську мудрість та толерантність.  

Щиро хочу, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та 

примножили не тільки в цьому році, а робили це кожного року і щодня.  

Хочу завершити свій звіт словами вдячності усім вам за плідну співпрацю 

на спільний позитивний результат. 

 

 

Міський голова       Вячеслав ПОЛІЩУК 

 

 


